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з Торонто нагородила 
двох науковців 

Торонто. — Китайський 
науковець, який спеціялізу-
сться в студіях українознав 
ства, та народжений в СС-
СР філолог отримали в цьо-
му році стипиндії Фундації 
Катедри Українознавчих 
Студій при †оронтонсько-
му університеті. Ці стипен-
діі проголосив президент 
Фундації, адвокат Ігор В. 
Бардин. 

Юн Шень, про'фесор ро-
сійської мови Гейлонджіян-
ського університету в Хаб-
ріні, Китай, є першою яка 
отримала стипендією з фон 
ду Іллі та Павлінн Шкіль-
ників в сумі 5,000 дол. на 
1967-88 академічний рік. 

Стипендія Іллі та Паалі-
ни Щќільників призначаєть-
ся для визначних докторсь-
ких кандидатів, які ведуть 
досліди в ділянці ухраїнсь-
ко; історії, мови, літерату-
ри, мистецтва, політичних 
наук, чи соціології. Юн 
Шень працює над підгото-
вою основних матері ял і в з 
ділянки українознавчих сту 
дій для китайських науков-
ців. Вона вже переклала 
китайською мовою недавно 
виданий „Історичний Атлас 
України" д-ра Павла Р. Ма-
гочого, а тепер працює над 
аќнотованою бібліографі-
єю українознавчих студій 
на основі „Історії України" 
проф. Магочого, керівника 
Катедри Українознавчих 
Студій в Торонтонському 
університеті, яка вкоротці 
появиться друком. 

Стипендію Іллі Й Павлінн 
Щќільників отримують виз-
начні докторські кандидати 
які працюють над видан-
ням своїх докторських тез з 
ділянки українознавчих сту 
дій. Цей фонд започаткував 
покійний Ілля Шкільних, 
який в 1985 році подарував 
на цю ціль 25,000 дол. 

Ілля н Павліна Шкільни-
ки були обоє вчителями в 
Західній Україні перед Дру-
гою світовою війною. Зали-
шивши рідну землю, І. Шкі-
льник працював дирскто-

ром українських шкіл в та-
борах для переміщених осіб 
у Баварії. В 1950 році обоє 
Щќільників прибули до То-
ронто і стали власниками 
харчової крамниці та актив-
ними членами української 
громади. І. Щќільник був 
членом-засновником Това-
риства Українських Учнте-
лів. 

Другим стике^дасХом є 
д-р Анна Маколькіна. Вона 
отримала після-докторську 
стипендію в сумі 10,000 дол. 
з Фонду Нікандора Буковий 
сьќого. 

Д-р Анна Маколькіна є 
філологом, перекладачем 
та інструктором російської 
та української мов у Торон-
тонському університеті. Во-
на народилася в місті Калі-
нін, СССР, а у нівсрснтстсь-
кі студії закінчила в Одесь-
кому університеті ім. Мєч-
нікова. В 1972 році вона 
приїхала до ЗСА, а в 1977 
році переселилася до Кана-
ди. В 1987 році вона отри-
мала докторський ступінь в 
Торонтонському універси-
теті за тезу з ділянки порів-
няльної літератури. Як сти-
пендіянт фонду Нікандора 
Буковинського, д-р Маколь 
кіна працюватиме над моно 
ѓрафією про найбільшого 
українського поета Тараса 
Шевченка. 

Фонд Н. Буковинського 
створено завдяки щедрій 
пожертві в су.міЗО.ООО дол. 
82-літнього українського 
підприємця зі Саскатуну. Н. 
Буковський, довголітній ўќ-
раїнськин громадський діяч 
Канади, народився в У краі-
ні, на Волині. До Канади 
приїхав в 1929 ро 
одним з основників та актив 
них членів КУК, Саскатуи-
ського відділу Української 
Самопомочі, УНО та Нової 
Щадничо-Кредитової Спіл-
ки як теж одним з найвиз-
начніших меценатів Фунда 
ції ім. Тараса Шевченка та 
Енциклопедії Українознав-
ства. 

Приготовляють хрестоматію 
релігійної літератури 

Мюнхен, Західня Німеч-
чина. — 3 Комітету Науко-
вого Конгресу в 1000-ліття 
Хрищення України повідом 
ляють, лю незабаром вийде 
„Хрестоматія української 
релігійної літератури", кни-
га перша, поезія. Видання, 
що його впорядкував відо-
мий письменник і літерату-
рознавець Ігор Качуровсь-
кий, появиться під маркою 
Українського Вільного Уні-
верситету, а фінансує його 
Союз Українців у Велико-
брита ні ї. 

Книга перша складається 
з чотирьох частин: стара й 
анонімна позеія; нова пое-
зія; новітня поезія; відрод 
ження християнських мо-
тивів у творчості шестиде-
сятників та дисидентів. Во-
на охоплює творчість прн-
близно ста п'ят идесятьох 
авторів і свідчить про орга-
НІЧНІСТЬ і нсзнищенність 
християнської ігуховости 8 
українському народі. 

Це буде книга великого 
формату, яка матиме від 
550 до 600 сторінок. Книгу 
передбачено ілюструвати 
копіями заставок з давніх 

українських рукописів та 
стародруків. 

Усе це дає підставу гово-
рити про „Хрестоматію" як 
про публікацію, що гідно 
відзначить Тисячоліття 
Християнської України, а 
водночас як про один із 
найвищих культурних здо-
бутків українців у вільному 
світі. 

З'ЇЗД ГЕТЬМАНЦІВ 

Філадельфія. — В днях 
31 -го жовтня і І -го листопа-
да ц.р., відбудеться XIII 
З'їзд делегатів Української 
Гетьманської Організації 
Америки в приміщеннях 
Інституту ім. В. Липинсько-
го, при 469 Фламінго вул. 
Відкриття нарад в суботу. 
31-го жовтня, о год. 9-ій 
ранку, а в год. 6-ій вечора на 
прийнятті для делегатів і 
гостей д-р Богдан Коваль 
виголосить коротку допо-
відь на тему: „Роля гсть-
манського руху в сучасній 
українській політичній си-
туаціГ. 

Появилися поезії Е. Андієвської 
та М. Калитовської 

Нюарк, Н.Дж. — Цього 
року, тут із серії видань 
„Сучасности" ч.ч. 57 та 174, 
надруковано дві збірки пое-
зій — одну з них Емми Ан-
дієвської п.з. ‚‚Віґілії" та 
Марти Калитовської „Сві-
тлотіні". До 239-сторінко-
іої книжки Е. Андрієвської 
обкладинку та кольорові 
ілюстрації виконав Воло-
димир Макарснко; у 66-
сторінковій збірці М. Ка-
литовськоі — обкладинка 
та автопортрет поетеси — 
Любослава Гуцалюка. 

„ВігіліГ Е. Андієвської 
становлять собою збірку 

найновіших сонетів поетес-
ки. ..Світлотіні" М. Кали-
товської — це ліричні вірші, 
темою яких є людські по-
чуття на тлі природи, роз-
рада в музиці. 

Твір Е. Андрієвської — в 
ціні 15-ти дол. — та збір-
ку М. Калитовської — в ціні 
4-ох дол. — слід замовля-
тн в книгарнях, видавництві 
чи його представництві; в 
Европі: Sudashist, Mullerstr. 
33, Rgb., 8000 Miinchen 5; у 
ЗСА і Канаді: Sucasnist. 744 
Broad Str., Suite II15-1116, 
Newark, N.J. 07102-3892. 

В ЄРУСАЛИМІ А. ШІФРІН ДАВ ПРАВИЛЬНУ ЛЕКЦІЮ 
і З НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 

СВІДОК ВИСУВАЄ МОЖЛИВІСТЬ, ЩО ЦІЛИЙ ПРОЦЕС 
і ` МОЖЕ БУТИ ПРОВОКАЦІЄЮ КҐБ 

Єрусалим, Ізраїль (АН-
ЧЕИН, тел.`). — Авраам 
Шіфрін, колишній високий 
урядник в прокуратурах 
СССР, відтак довголітній 
політв'язень ҐУЛагу, а від 
1970 року — громадянин 
Ізраїля, дав тут у вівторок, 
27-го жовтня ц.р., точну і` 
правильну лекцію з новіт-
ньої Історії України, закін-
чуючи свої свідчення під 
опитом оборонця Івана Де-
м'янюка, Йорама Шефтеля, 
тв'ердженням, що цей цілий 
процес може бути провока-
цією КҐБ. 

„Немає сумніву, що здо-
гадна виказка — це фаль-
шивка КҐБ. Що буде, коли 
ви засудите цю людину, а 
відтак КҐБ скаже вам, що 
це підроблений документ. 
Це не вийде на користь Із-
раїлевГ, — заявив А. Шїф-
рін. 

Головний суддя Дов Лє-
він з деяким гнівом відпо-
вів, що судді не бояться 
погроз. ‚‚Ми відпорті на 
такі речі і встановимо все 
згідно з нашою совістю". 

Спершу А. Шіфрін корот-
ко описав структуру КҐБ 
який складається з 10-ох 
відділів, найбільшим і най-
важливішим з яких є відділ 
підроблювання фальшивих 
документів. В тому відділі 
затруднені сотки експертів 
— від істориків до графо-
логів. Він, у відповідь на 
запит судді Далі! Дорнер, 
ще раз підтвердив, що всі 
документи з часів Другої 
світової війни з районів 
(купованих совєтськими 
Кйсь^амђ`4тянились: в рў -̀' 

ках НКВД, а відтак КҐБ. 

Про це писав колишній ќа- j лігенції і цврковно-релігій-
гебіст Хохловг який втікна`. них діячів — і за те, що 
Захід, у своїй книжці „Пра- українці поголовно здава-
во на совість". Щ лись німцям в полон у пср-

Відтак А. Шіфрінперепо-цших тижнях війни, 
вів дуже точно період з істо- ѓ А. Шіфрін сказав, що сьо-
рії України, який охоплює годні Москва і КҐБ уважає 
створення Української На- всіх українців на Заході 
родної Республіки, ЇЇ зни- ^‚зрадниками батьківщини" 
щення комуно-московськи- v'i старається їм, зокрема 
ми силами, період ўкраїні-.г націоналістам, прив'язати 
зації, повне знищення ште-
лігенціі України, а відтак і: 
селянства штучним голо-
дом в 1932-33 роках, вибух 
Другої світової війни, СТЂОГ-: 
рення Державного Прав-
ління 30-го червня 1941 року-
роля ОУН, арешт німцями 
Степана Бендери і Яросла-
ва Стецька, а далі створен-
ня ЎПА під командуванням 
ген. Романа Шухевича- Та 
раса Чупринки і її героїчну 
боротьбу проти брунатних і 
червоних окупантів. Він ска 
зав, що ЎПА боролась про-
ти большевиків вже по вій-
ні, від 1945 до 1951 року, а 
такі держави як Франція і' 
Польща впали до двох тиж-
нів. 

Щойно примінення Ста-
ліном жорстокої тактики в 
Західній Україні, виключно 
з ізоляцією деяких теренів, 
зокрема Карпат, палення 
лісів і знов штучний голод в 
1944-45 роках, привело до 
знищення ЎПА. Деяким 6iff 
цям вдалось продістатись 
на Захід, а тих, що попали в 
ПОЛОНІ-Г- розстрілювали 
або висилали в Сибір на 
довгі роки ув'язнення. 

Це була помста Сталіна і 
НКВД за те, що українці. 

ярлик „фашизму і колябо-
рантства". У цій затії КҐБ 
старається комлромѓгуватн 
і провідних членів громади і 
звичайних людей, таких як 
Дем'янюк. 

У випадку Дем'янюка — 
закінчував Шіфрін — ще й 
можуть бути інші причини: 
спроби нав'язати кращі зв`я 
зки поміж українцями у віль 
кому світі і жидами, співіс-
нування в Україні і навіть 
добрі відносини в концтабо 
pax СССР, не зважаючи на 
зумисні цькування КҐБ од-
них проти других. „А це 
зовсім не на руку Москві", 
яка утримує спеціальний 
відділ в КГБ для справ ук-
раїнців. 

У перепитуванні проку-
ратор Йона Бляттман 
ані одним питанням не пору 
шив теми „українці і К Ґ Б , 
як це раніше встановив суді 
натомість старався дискрс-
дитувати А. Шіфріна, як 
знавця парапсихології. А. 
Шіфрін, як виявилось, від 
років цікавиться парапси-
хологією, ділянкою яка ду-
же поширена в СССР і є, 
очевидно, також точкою 
зацікавлення КҐБ. В Ізраїлі 
Шіфрін очолює групу пара-

-прчетие'Иишлйељ'Жвмунізмо#'г психологів..вій дав раніше 
ві — від селянства до інтс інтерв'ю в цій справі трьом 

ізраїльським журналістам, 
які, однак, не знаючи цієї 
ділянки, спотворили його 
думки. Тому від 1983 року 
Шіфрін не дав більше жад-
ного інтерв'ю. 

Й. Бляттман, у намаганні 
висміяти І скомпромітувати 
Шіфріна, відкликався на 
його твердження, що в СС-
СР навіть ворожбиток пере-
віряли науковці на наказ 
КҐБ ‚який має відділ пара-
пснхології. 

У тому моменті зі залі 
впав голосний запит: „Чо-
му не говорите про газові 
камери, а про вороження?" 
Суддя Лєвін наказав усуну-
ти крикливого осібняка. 

А. Шіфрін звернув увагу 
Бляттманові, що парапси-
хологія — це серйозна ділян-
ка науки і він нею цікавить 
ся, а що Бляттман не бере 
цієї ділянки серйозно — це 
його справа. 

У іншій спробі дискреди-
тувати Шіфріна, Бляттман 
питав його, як він, будучи 
жидом, міг дістатись в СС-
СР на такі високі станоаи-
ща. Шіфрін відповів, що 
після його другого поранен-
ня в часі війни, він змінив 
своє прізвище і його не ува-
жали жидом. Крім того, він 
сказав, що совстн викорнс-
товують всіх, включно з 
жидами, — до часу. Один із 
його зверхників був жидом, 
його відтак заарештували, 
засудили і вислали на зас-
лання. 

На цьому сесія закінчила-
ся, а перепитування проку-
ратурою, а відтак ще раз 
обороною, мало продовжу-. 
ватись в середу. 

У СВІТІ 
БАТЬКИ МОЛОДОГО західньонімецького летуна Маті-
яса Руста, який ще досі сидить в Лєфортовській тюрмі в 
Москві засуджений на чотири роки в'язниці за перелет 
фінляндсько-советського кордону і приземлення його 
малого літака типу „Сессна" на Червоній площі в Москві 
28-го травня ц.р., прибули до Совєтського Союзу з метою 
допомогти синові в різних совєтських установах, зокрема 
прокуратурі і Президії Верховної Ради, від яких залежить 
чи його звільнять передчасно, чи він мусить відсидіти усі 
чотири роки. Пресовий секретар західньонімецькоі 
амбасади Алєксандер Алярдт повідомив кореспондентів, 
що ані батьки, ані амбасада в Москві несгратили ще надії, 
що М. Руст буде звільнений рішенням Президії Верховної 
Ради. 

ПРЕДСТАВНИК МІНІСТЕРСТВА закордонних справ 
СССР Ґеннадій ґерасімов заявив, що Кувайт не повинен 
вмішуватись у війну між Іраком й Іраном, бо таке 
вмішування і заступництво його американською військо-
вою фльотою, може спричинитись до поширення конфлік-
ту і взагалі до ускладнення самої воєнної ситуації на 
Близькому Сході. Обстрілювання території Кувайту 
треба, очевидно, засудити, заявив Ґерасімов, не називаю-
чи країни, яка таким обстрілюванням займається. 

ПРЕСОВІ АГЕНТСТВА і кореспонденти інформують з 
Близького Сходу, що Іран приготовляється до війни із 
З'єднаними Стейтами Америки. Виступаючи в Теграні, 
прем'єр-міністер країни Гуссейн Муссаві заявив виразно й 
недвозначно, що його уряд наказав розпочати економічну 
підготовў до війни з Америкою. 

КОМІСІЯ ОБОРОНИ прав людини в Ель Сальвадорі 
висловила жаль і рівночасно запротестувала проти 
вбивства 32-річного активіста на відтинку оборони прав 
людини Герберта Ернеста Аная, якого застрелили два 
невідомі осібняки з пістолів з близької віддалі. Поліція 
розпочала в тій справі докладне слідство, щоб встановити 
хто скривається за тим вбивством. Аная очолював 
неурядову комісію, покликану до життя ще в 1977 році, яка 
дуже критично ставилась до урядової практики і заборони 
політичної діяльности інших груп і партій та критикувала 
поведінку поліції у відношенні до політичних в'язнів в 
численних урядових заведеннях. Прихильники цієї комісії 
обвинувачують за вбивство в першу чергу скрайньо-
правих, зокрема їхню так звану ‚‚гвардію смерти", яка 
прославилася численними вбивствами в минулому. Не 
треба однак виключати, що Анаю вбили ліві, тобто 
марксисти, які ведуть відкриту боротьбу проти уряд% І 
якраз порушення прав людини їм допомагало вести 
ефективну пропаганду проти уряду президента Хозс 
Наполеона Дуартс. 

ПРЕМЄР-МІНІСТЕР ВЕЛИКОБРИТАНІЇ Маргарсг 
Тачер, виступаючи в парляменті заявила, що вон.і 
відмовиться від візити Південно-Африканськоі Рссиуб-
ліки, якщо така відмова принесе зміни в політиці апар 
тещу. Вона однак думас, що політика економічних санк-
цій проти ПАР с непродуктивною і шкідливою для обох 
країн, Великобританії і Південної Африки, а головно для 
тамошнього населення, яке починає відчувати брак 
потрібних товарів. Обрані недавно до палати громал 
чотири чорні парлямснтаристи критикували політику М 
Тачер у відношенні до ПАР, а один з них викрикнув навіть 
на повний голос слово ‚‚расистќа". Цей викрик, обраі 
ливий для Тачер, розглядає тепер комісія етики в палат; 
громад. Консерватистн натомість всеціло підтримали 
політику свого прем'єра. 

В АМЕРИЦІ 
У ПОНЕДІЛОК, 26-ГО ЖОВТНЯ ц.р.. повернулася до 
працездатноссги наймогутніша безпілотна ракета ЗСА, яку 
з гуркотом і таємним багажем та після дворічних 
нелоладнань вислано в орбіту. Ракету марки „Тітан 34 Д", 
яка висотою сягає 16-ти поверхів, успішно випущено в 
простори з таємним сателітним обладнанням, що, як 
запевняють знавці, є розвідувальним сателітом .Цей 
розвідувальний човен здійснюватиме нагляд над тим. чи 
Совєтськнй Союз придержується теперішніх і майбутніх 
договорів у справі нуклеарного озброєння. Провідники 
летунської фльоти заявили, що ця ракета, вартість якої 
становить 65 мільйонів долярів, піднялася з летунської 
бази Ванденберг у Каліфорнії, о год. 4:32 по полудні. 
Виявляється, що жадних попереджень про цю подію не 
давалося та й тепер Інформації, пов'язані з цією подією є 
дуже обмсжиними. 

НОВА ХВИЛЯ ПЕСИМІЗМУ прокотилася по світових 
біржах, починаючи відкриваючим дзвінком у Гонг Конѓу, 
а кінчаючи із закриттям у Ню Йорќу. На вулиці Волл 
індустріяльні акції Дов Джонс впали на 156.83 пункта. Цс 
другий з черги упадок цих акцій протягом двох тижнів. 

ПЕРШЕ ОФІЦІЙНЕ зголошсння інвестиційної фірми 
Л.Ф. Росшайлд і Ко. після упадку біржових акцій, виявило 
втрату 44 мільйонів долярів у жовтні ц.р. Передбачають з 
цього приводу звільнення з праці та обмеження в торгівлі 
акціями. 

ЛЕГАЛЬНА ДРАМА буде розіграна в наступному місяці 
на тему контролі оплат винаймлених мешкань, коли 
Верховний Суд слухатиме справу, яка виникла через 
міську постанову місцевости Сан Хозе у Каліфорнії. 
Рішення Верховного Суду може спровокувати напади на 
закони контролі винаймових оплат в ціпомў краю. 

СТРАЙК У ТЕЛЕВІЗІЙНІЙ мережі Ен-Бі-Сі від початку 
був позначений поганим иаставленням поміж страйкую-
чимн техніками, авторами, продуцентами та редактора-
ми. як також і внутрішніми непорізуміннями у профспілці 
Через всі ці вияви, легко можна було догадатися хто вийде 
переможцем — компанія Ен-Бі-С; 

У ПОНЕДІЛОК, 26-ГО ЖОВТНЯ ц.р.. президент Роналд 
Реген зарядив цілковиту заборону імпорту з Ірану та дуже 
обмежив експорт Америки до Ірану. Цю обмежуючу і 
заборонну політику введно у наслідок іранських нападів на 
нафтоналивні судна у Перській затоці. 

АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА Роналда Регена 
подала пропозицію, шоб надання політичного азилю було 
передане Департаментові юстиції, а не як досі цс псреводи-
лн суди. Ця пропозиція зустріла велику критику і спротив у 
першу чергу від організації Амнесті Інтернсшенал. Нато-
мість ті. шо піддержують цю пропозицію, так як Служба 
Іміграції та натуралізації, твердять, шо гака зміна приспі-
шить полагодження справ 

ВИЯВЛЯЄТЬСЯ, ЩО КОЛИ 25 років тому розгортався 
сценарій кубинської ракетної кризи, совєтськнй старшина, 
що був розвідником для Заходу, був тим, який подав 
сигнал про заміри Кремля атакувати ЗСА. Такі тверджен-
ня подає у своїй книжці колишній працівник Державного 
департаменту реймонд Ґартгоф п н ‚.Рефлскції про 
ракетну криту" Полковник Олег Псньковський, часто 
описуваний як найбільш ефективний агент Заходу проти 
Кремля, вспів передати телефонічний сигнал нападу перед 
арештом агентами КҐБ Він пізніше був засуджений до 
розстріл% за шпигунство 

Шведи відкрили советську 
лазерну зброю 

Стокгольм, Швеція. — 
Минулого тижня шведська 
компанія дослідження кос 
мосу розповсюдила зроблс-
ні приватним сателітом у 
стратосфері прецизні фо-
тографії із совєтських ла-
зерних об'єктів, які досі 
вважалися дуже засекрече-
ними об'єктами СССР і за 
поширення такого матерія-
лу в СССР карали, як за 
зраду, батьківщини і вияв 
державних таємниць. 

Йдеться про так звані 
совєтські лазерні комплек-
си. щось в роді стратегічної 
оборонної ініціятиви прези-
дента Роналда Регена. чи 
апарати для знищування в 
повітрі різних об'єктів, перс 
важно нуклеарних стратегій 
них ракет та сателітів. 
Центр цього лазерного ком 
плеќсу розположейий в го-
рах Таджикистану .приблиз-
но ЗО миль на південний 
захід від місцевости Душам 
бе, на висоті приблизно 
2,900 метрів над озером 
моря. 

Фотознімки фактично бу-
ли зроблені сателітом фран 
цузького виробу (СПОТ), 
який кружляв довкола зем-
лі на висоті 520 миль. Фото-
камери на сателіті були так 
уставлені, що вони могли 
фотографувати об'єкти на 
землі. Кореспондент газети 
„Ню Йорќ Тайме" Вілліям 
Бровд вважає, що сфотогра 
фовані совєтські об'єкти з 
лазерною зброєю напевно 
не є призначені для мирних 
цілей, бо аналіза фотогра-

ін виказала підземні ходи 
тунелі, подвійну загоро-

жу. вежі для сторожів тощо. 
Комплекс тісно пов'яза-

ний з прямою лінією елек-
-тротреявчЬтг-ЧІур^ясљігот— 
гідроелектростанції на ріці 
Валш, одної з найсильні-
ших на території СССР. 

Згаданий кореспондент 
пише, що військові спеція-
лісти запроектували цей 
проект вже раніше, а зреалі-
зували його щойно минуло-
го року, але ніхто до сьогод 
ні не може збагнути його 
правдивого призначення. 
Американський вчений, 
член американської Фсдера 
ції дослідів космосу Джан 
Пайќ заявив, що ‚‚ми не 

знаємо, що можна буде звід 
ти знищувати, але він ду-
має, що лазерні станиці, 
побудовані на таких висо-
чинах. як совстська. можуть 
бути дуже небезпечними 
для вільного світу. 

Військові спеціялісти 
ЗСА погоджуються, що 
такі лазерні об'єкти мо 
жуть мати три цілі: чи 
сто наукову для Ьбсерва-
ції міжпростіриого шару; 
дезорісн гаційні, особливо не-
бсзпсчні для сателітів, які 
постійно кружляють довко-
ла землі і нищівні, які при 
натузі великої сили електро 
енергії можуть знищувати у 
стратосфері усі об'єкти 
включно з ракетами будь-
якого розміру, чи навіть на 
землі при випущенні. 

Парадокс цілої ситуації 
полягає в тому, що цей ком-
плекс не відкрили досі аме-
риканські сателіти, а фото-
знімки зроблені французь-
ким сателітом, запущеним 
Швецією, може придбати 
кожний, що може за них 
заплатити, вимагану ціну. 
Корпорація СПОТ пропо-
нує продаж чорно-білих фо-
тознімок за ціну від 150 до 
750 долярів за штуку. 

Стоїть тепер відкритим 
питання: якщо американ-
ські розвідчі чинники не 
зуміли досі відкрити КОЛЬІЬ 
сальних розмірів лазерного^ 
комплексу, то як вони зби-
раються контролювати чи 
СССР дотримуетьея-чПІдпи-
саного догов'ору про зни-
щення на 50 відсотків нук-
леарної зброї, зокрема ра-
кет середнього і близького 
засягу? Чи не заховає їх 
Москва на шостій частині 
Земної кулі, тобто у сибір-
ських- туилрахЧ -азійських 
пустинях. У зв'язку з цим 
відкриттям деякі американ-
ські газети запитують від-
крито: чи варто турбувати-
ся тим фактом, що Міхаїл 
Горбачов, совєтськнй керів 
ник. не бажає покищо відбу-
вати третьої зустрічі на вер-
шинах. Така візита^його у 
Вашінгтоні під теперішню 
пору не мас значення, напи-
салн газети „Ню Йорќ 
Пост". „Вашінгтон Тайме". 
„Ню Йорќ Ситі Трібюн", й 
інші. 

Зустріч на вершинах залишається 
під знаком запитання 

Москва. Якщо покдн-
катися на обізнаність зас-
тупника начальника управ-
ління інформації міністер-
ства закордонних справ СС 
СР Боріса П'ядишева, то 
зустріч на вищому рівні між 
президентом Роналдом Ре-
геном і генеральним секре-
тарем Міхаілом Ґорбачо-
вим може відбутися в цьому 
році у З'єднаних Стейтах. 

Виступаючи у иінторок, 
27-го жовтня, перед журна-
лістами. Б. П'ядишсв ска-
зав: ..У'года (про діквіда-
цію ракет середнього засягу 
і оперативно-тактичних ра-
кст) може бути підписана в 
ЗС`А на вищому рівні в кінці 
року" 

Він відмовився, однак, 
відповідати на запитання, 
чи відмовиться М. Ґорба-
чов від вимоги шоб З`гд-
нані СтеЙти припинили ро-
боти в справі створення 
протиракетної оборони з 
елементами космічного ба-
зування. ‚.Найближчим ча-
сом ми будемо свідками 
великих ЗМІН в ДІЛЯНЦІ нук-
леарного роззброєння", 
сказав він. знову ж таки не 
вдаючись в деталі 

У вівторок рано, за кілька 
годин до пресової конферен 
ції, совєтське міністерство 
закордонних справ відвідав 

амбасадор ЗСА в Москві 
Джек Мстлок. Він зустрівся 
з Едуардом Шсва`рднадзе. 
Совєтське пресове агент 
ство ТАСС повідомило, що 
‚‚сторони обговорювали 
справи, які мають взаємний 
інтерес" Що за справи 
про цс не було сказайо ні 
слова. Журналісти звсрну-
лнся за роз'ясненням до 
П`ядишева. Але він лише 
повторив повідомлення ТА 
С С 

Не багатослівним був і 
пресовий секретар амсрн-
канськоі амбасади Ричард 
Джилберт: ..Я можу лише 
підтвердити, що зустріч ма-
ла місце. Але розмова носи-
ла приватний характер, а 
тому я не можу вдаватися в 
подробиці" 

Журналісти губляться в 
здогадах відносно політики 
Кремля. Го Горбачов ста-
внть умови, що їх З'єднані 
Стейти не можуть прийня-
ти, то знову виявляѓться, 
ню генеральний секретар 
все ще має надію відв'ідати 
ЗСА до кінця цього роќ%'. 

Про що свідчать зміни, 
тяжко сказати Вважають. 
що вони зв'язані і якимось 
протиріччями N верхніх сто 
ях совєтського партійною 
керівництва. 

ТУРЕЧЧИНА ВИСЛОВИЛА перед Вашінгтоном і 
європейськими державами НАТО за турбування з приводу 
переговорів про редукцію нуклеарної зброї і відтягнення 
з Европи й Азії американських й совєтських ракетсередньо-
го і близького засягу, бо в такому випадку Совєтськнй 
Союз становитиме поважну загрозу для Туреччини, як 
зрештою для багатьох інших держав НАТО, своєю 
звичайною зброєю і нсспівмірно великою армією. Туреч-
чина. у зв̀ ЯЗКу з можливістю підписання договору про 
відтягнення ракет, домагатиметься від ЗСА збільшення 
достав модерно! зброї і гарантії, що у випадку нападу, ЗСА 
оборонятимуть Туреччину своїми збройними силами 
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Щѓо виграв і хто програм? 
к Відкинення кандидатури Роберта Борќа до 

Верховного Суду Сенатом більшістю 58 голосів 
проти 42 спонукує до сумних рефлексіѓї. Загаль-
но беру чи, ніяка програ будь-якого кандидата на 
будь-яке виборне становище у демократичній 
системі не є нечестю для програного ані лони-
женням його морально? вартости, тим паче, що 
існує безліч доказів, що той сам кандидат, який 
програв у виборах на дане становище,— згодом 
виграв. Що стосується Роберта Борќа, то оче-
видно його кандидатура до Верховного Суду 

' пропала назавжди. Але в правничому американ-
ському світі він не втратив на повазі і не втратив 
пошани до нього збоку Президента та всіх, що 
його підтримували. Щобільше: проти Роберта 
Борќа склалася така коаліція, яка робить честь 
людині, що її поборюють:фанатичні звеличниці 

.абортів, фанатичні противники молитов у пуб-
лічних школах, фанатичні гомосексуалісти, які 
заінкорпорували свою організацію і не сором-
ля†ься публічно маніфестувати свої „людські і 
громадянські права". До них приєдналися чорні 
Примітиви, до яких промовляла демагогія такого 
лідера тієї коаліції, як сенатор Едвард Кенеді. 
Візьмемо приклад з української дійсности. Копи 
у київській рептильці „Вісті з України" спаппю-
жать якогось „буржуазного націоналіста" — то 
це честь для нього, це рекляма його правильного 
антикомуністичного становища. 

Проте гопосування Сенату в минупу п'ятни-
цю над кандидатурою Роберта Борќа має різні 
аспекти. Воно сумне тим, що стало доказом, що в 
Америці, в її найвищій законодатній установі, 
якою є Сенат, вирішний вплив має той лібера-
лізм, який від Ялтинської конференції у 1945 
році став нещастям для Америки і всього вільно-
го світу. Проти Борќа голосували всі ті, які 
обурювалися нанього, що він свого часу крити-
кував Верховний Суд, що той вирішує такі 
справи, як молитва у школах та жіночі аборти. 
Він назвав ці акти Верховного Суду антиконсти-
туційними. Проти Борќа голосували сенатори з 
південних стейтів Америки, де компактною 
масою живуть мурини, які все ще не позбупися 
почуття меншевартости і в кожному консерва-
тисті та традиціоналісті вбачають свого ворога 
‚‚расиста". І проти Борќа гопосували всі демо 
кратичні сенатори, які вбачали в Борќові наче 
символ ‚‚реґенізму" — тієї консервативно-

,...традиціоналістичної течії, яку вніс в Америку 
Роналд Реґен. Отож, це голосування проти 
Борќа бупо свідомо подумане як удар по 
президентові Реґенові. І копи всім отим членам 
коаліції проти кандидатури Борќа вдалося 
зібрати аж 58 голосів, у тому числі трьох респуб-
ліканців, то це явище дуже сумне. Очевидно, у 
передвиборчому часі завжди автоматично при-
ходить добра коньюнктура для демагогії. Зраз-
ком такої демагогії був виступ нюйоркського 
губернатора Маріо Квомо в минулому тижні у 
Фініксі, який приписав президентові Реґенові всі 
пиха Америки, вкпючно з бідністю шкільних 
дітей і мільйонами неграмотних. Але коли 
подібна демагогія починає рішати у виборі 
чпенів Верховного Суду,— то це явище погане, 
сумне. 

І тому у міркуваннях на тему, хто програв і 
. х т о виграв в минулу п'ятницю, коли Сенат 

похоронив кандидатуру Роберта Борќа, одного 
з найвидатніших юристів цієї країни, колишньо-
го професора конституційного права в Єйлсь-
кому університеті, то треба прийти до висновку, 
що не виграла опозиційна більшість Сенату і не 
програв сам один Роберт Борќ, а програв цілий 
американський Конгрес. Програв Конгрес, бо 
американський нарід, який обрав Роналда 
Реґена лявінною більшістю двократно, за дру-
гим разом ще більшим числом голосів, як за 
першим разом. Значить, щось тут не в порядку 
Бож сенатори, які голосували ‚‚проти" Борќа — 
це ж вибранці народу І тому правильно вже 
залунали голоси, що поведінка ліберальної 
більшости теперішнього Конгресу, проявлена у 
слідстві в справі ‚‚Іранського скандалу" та у 
справі Роберта Борќа спричинить відомий в 
американській політиці ‚‚беклеш" — реакцію, що 
вдаряє бумерангом по таких ‚.переможцях", як 
Едвард Кеннеді і його однодумці в Сенаті. 

Дай Боже, щоб так сталося. Бо Америці 
потрібний, як заявив Роберт Борќ, ‚‚сильний 
президент із своєю екзекутивною владою',' — що 
страшенно не сподобалося сенаторам. Але Борќ 
сказав правду. І потрібний Америці зворот до 
моралі, поки ще не запізно.. 

Ідеться про роки 1917-21. 
Можна з певністю тверди-
ти, що про цю найважливі-
шу добу нашої новітньої 
історії не тільки особи мо-
лодшого віку, скажімо до 
50-ти років життя, але й 
старші громадяни, шо вже 
лічать під і понад 80 років, 
дуже мало знають, або зна-
ють у перекрученому виг-
ляді. 

Багато шкоди в цьому 
відношенні приносять наші 
...мемуаристи^, які пишуть 
про речі, що їх^вони позабу-
вали або налають їм такого 
забарвлення, яке відповідає 
їх колишнім і теперішнім 
політичним переконанням. 
Наведу кілька прикладів. У 
недавно опублікованих спо-
гадах одного громадянина 
твердиться, що лише після 
того, яку Московщині став-
ся новий переворот і до 
влади прийшли большеви-
ки, щойно тоді Центральна 
Рада зрозуміла небезпеку, 
яка грозить їй з півночі, і 
призначила Петлюру гене-
ральним секретарем війсь` 
кових справ. Авторові спо-
гадів вистачило б загляну-
ти до І тому Історії Украї-
нн 1917-23 років Дмитра 
Дорошенка, щоб довідати-
ся, що перший генеральний 
секретаріят Української 
Центральної Ради на чолі з 
В. Винниченком, в якому С. 
Петлюра був генеральним 
секретарем військових справ, 
був покликаний до життя 
28-го червня 1917 року, а 
большевицька (т. зв. Жовт-
нева революція) прийшла в 
кінці жовтня 1917 року, себ-
то майже чотири місяці 
опісля. Коли брати до уваги 
земпо тодішніх подій, то 
чотири місяці — це був дов-
гий і рішальний час 

Другий приклад: уже ро-
ків 15 або й більше тому 
другий мемуарист написав 
у своїх спогадах, виданих 

М. Платковськнй 

ЧИ МИ ЗНАЄМО ІСТОРІЮ 
НАШОЇ ВИЗВОЛЬНОЇ 

БОРОТЬБИ? 
окремою брошурою, що на 
початку 1918 року, коли 
українські військові части-
ни вернулися до Києва після 
першої большевицької на-
вали, то на якусь військову 
нараду С. Петлюра з'явив-
ся.на білому коні у червонім 
жупані. Що в тому часі жи-
ло ще ч и м а л о к о л и ш н і х 
старшин Армії УНР та й 
цивільних діячів У Н Р того 
часу, я питався їх, чи таке 
могло бути. Всі стверджу-
вали, що ніде і ніколи С. 
Петлюра не виступав на 
білому коні і в червоному 
жупані, бо це був би Якийсь 
театральний жест, що їх 
завжди уникав Головний 
Отаман. Цього немає та-
кож на жадному фото з тих 
часів. Петлюра зимою но-
сив сіру солдатську шинель, 
а по за тим носив френч або 
цивільне убрання. 

В гірших випадках мему-
аристи використовують 
свої спогади, щоб звести 
порахунки із своїми колиш-
німн противниками або й 
тепер з ЇМ немилими особа-
ми. Недавно з'явилися спо-
гадн, в яких кидаються ве-
ликі обвинувачування або й 
очорнювання на інших осіб, 
які ще в певних випадках 
живуть і навіть діють на 
високих становищах . Не 
пишу про це докладніше, бо 
ще не мав змоги докладиі-
ше познайомитися з цією 
публікацією. 

Коли взяти історичні пра-
ці з доби Визвольних зма-
гань, то як . найкращу з 
них треба хіба згадати 1с-
тсрію Дмитра Дорошенка з 
1917-23 років, бо вона напи-

сана більш-менш об'єктнв-
но, хоч її автор сам належав 
до одного з політичних на-
ших середовищ. „Відрод-

- ження Нації" В. Винничен-
ка як мемуари носять ко-
рисний характер тільки в 

j частині з доби Української 
Центральної Ради. В даль-
шому В. Винниченко (наш 
визначний письменник) вжи-
вас свого пера, щоб „роз-

1ђправлятися'` із своїми пізні-
шими політичними против-

џ, ииками, найбільше з Голов-
ним Отаманом С. Петлю-
рою і його співробітниками. 
Більш об'єктивними є ме-

! мўари П. Христюка, але їх, 
ЗЗДс здається, трудно тепер 

знайти в наших книгарнях, 
бо вони вичерпані. Спога-

'.' ди І. Мазепи, прем'єр-мі-
ністра з 1919720 років носять 

'на загал об'єктивний харак-
тер, але їх знайти тепер 
майже неможливо. Спогади 
проф. Ол. Лотоцького — 
дуже цікаві і дуже цінні, але 
автор довів їх лиш до по-
чатків революції 1917 року, 
а з пізніших років пише 
лише про своє перебування 
на становищі посла УНР в 
Туреччині в роках 1919; 20. 
Проф. Лотоцькнй вважав, 
що ще зарано писати про 
ще дуже недавні події і про 
людей, які ще живуть і ді-
ють. Проф. Борис Мартос, 
колишній прем'єр Украї-
ни в 1919 році, не закінчив 
писати спогадів, хоч помер, 
маючи уже 98 років. Коли і 
як ці його незакінченні спо-
гади з'являться друком,— 
авторові цих рядків невідо-
мо. 

Ціла низка інших наших 

видатних діячів спогадів.не 
залишила — може тому, шо 
були ще в повній дії на виз-
начних становищах перед сво 
єю смертю. Візьмімо наших 
прем'єр-міністрів з У краї -
ни років Визвольних зма-
гань. Ними були на терито-

ії України: В. Винниченко, 
Голубович, В. Чехівсь-

кий, С. Остапенко, Б. Мар-
тос, Г Мазепа, В. Прокопо-
вич і останній на території 
України з вересня по листо-
пад 1920 року у Кам'янці 
Подільському — А. Лівйць-
кий. Крім тих, що потрапи-
ли написати все таки спога-
ди, що ми знаємо тепер про 
В. Голубовича, В. Чехівсь-
кого. С. Остапенка. Б.Мар-
тоса, В. Прокоповича та А. 
Лівицького? Щодо наших 
військовиків, то деякі спо-
гади залишили по собі ген. 
Михайло Омелянович-Пав-
ленко і ген. Ол. Удовичен-
ко. Що ми знаємо тепер про 
наших славних командирів 
дивізій, генералів М. Без-
ручка, О. Загродського, 
В. 1 Ю. Тютюнників , О. 
Базилевського, В. Зміѓнќа, 
В. Сальського, В. Петрова і 
багатьох інших? Або що ми 
знаємо про наших вцоат-
них політичних діячів: С. 
Єфремова, Ол. Шульгина. 
К.Мацісвича, М. Славинсь-
кого, А. Яковліва і т. д., і т. 
д.?... 

Треба ствердити, що про 
діячів із Західньої України, 
з Галичини, написано і ви-
дано більше, а тому і знае-
мо ми про них більше. Гірше 
є Наддніпрянською Украї-
ною. Ми знаємо, що тепер 
готовиться передрук уже 
цілком вичерпаного Літо-
пису Української Революції 
Ол. Доценка. Але чи цими 
справами не мусіли б зайня-
тися відповідні наші науко-
во-історичні установи? Бо в 
сучасному Києві цього на-
певно не вчинять... 

Ол. Зозуля 

1. Вашими нарадами під 
час п'ятого Синоду Єписко-
пів Української Католиць-
кої Церкви, що відбувся у 
Ватмќані, ви бажали запо-
чаткувати ваші урочисті 
святкування Тисячоліття 
Хрищення Київської Русі. 

Тішуся, що маю змогу на 
закінчення цього Синоду 
бути разом з вами, а через 
вас з усією Українською 
Католицькою-' Церквою, 
щоб ділити разом з вами 
радість з того ювілею Тися-
чоліття, що його будуть 
святкувати також інші на-
роди і церковні спільноти, 
які р івно ж з н а х о д я т ь у 
Хрищенні Київської Русі їх 
духовні коріння. Вже на 
початку мого понтифікату 
висловив я бажання мого 
духовного паломничання у 
зв'язку з Тисячоліттям до 
місць, що стались колис-
кою народження Церкви 
Київської Русі. 

Сьогодні на закінчення 
п'ятого Синоду Українських 
Єпископів, що дає початок 
вашим святкуванням Тися-
чоліття, хочу вказати на 
духовну участь цілої Като-
лицької Церкви, що матиме 
завершення у святкуваннях 
передбачених на місяць ли-
пень наступного року в Ри-
мі. 

2. Цей Папа, що промов-
ляс до вас, який, бувши 
єпископом, пережив Тися-
чоліття Церкви у своїй бать-
ківщині. бажає співати у ва-
шій мові, разом з цілою 
Вселенською Церквою 
„Тебе Бога хвалим'` тут у 
Римі , при гробі святого 
Петра, близько якого нахо-
диться гріб святого Йоса-

„ПАПА - СЛОВ'ЯНИН ХОЧЕ БУТИ 
ЗІ СВОЇМИ БРАТАМИ" 

U -

(Слово Папи Івана Павла II до українських Владик на 
останньому Синоді в Римі). 

О' 

фата. А як гаряче щлус ду-
ховно цей Папа, ваш Брат, 
ту землю Києва, перед прес-
толом Пресвятої д и м Ма-
рії Скорої Помічниці Хрис-
тнян, що на ‚‚Нерушимій 
Стіні". Ви є квітучою части-
ною Вселенської Церкви, 
що виросла на тисячолітній 
спадщині Хрищення свято-
го Володимира і святої Оль-
ги. Ви належите до тієї спіль-

ноти католицької, що зна-
ходиться географічно в сер-
ці європейського континен-
ту, є так важлива задля 
ваших історичних подій, 
часто драматичних і позна-
чених мучеництвом. Ви є 
синами великої родини хри-
стиянських народів слов'ян. 
Задля всіх цих спонук Папа 
слов'янин так, як ви, хоче 
бути разом зі своїми брата-
ми. 

Дар Святого Хрищення 
перед десятьма віками по-
дав життя Церкві Київської 
Русі. 

Єпископ Риму є нині ра-
зом з вами, радіє з вашої 
живої віри, з вашої христи-
янської витривалости і, що-
денно, в молитвах навідує 
вашу Батьківщину. Він обі-
ймає разом з нею одною і 
тою самою любов'ю також 

тих братів, з якими прагне 
мати повну єдність у вірі і 
любові, на зразок неподіле-

І. 
'иої ще Церкви з-перед тися-
- чі літ. 
ЧУ` У Святе Хрищення, з лас-

ки Божої, є ключовою поді-
єю для самого існування 
людини. Насправді Хрище-
ння поширює людську гід-
ність і наділює її надприрод-
ним життям. Вчить бо нас 
святий Павло. 

„Чи ж ви не знаєте, що всі 
ми,' що в Ісуса Христа хрес-
тилися, у смерть Його хрес-
ТИЛЙСЯ? Ми поховані з Ним 
через хрищення на смерть, 
щоб... і ми теж могли ХОДИ-
ти в новім житті. Коли ж ми 
вмерли з Христом, то віру-
ємо, що й будемо жити з 
Ним". (Рим. 6, 3-8) 

Отже тисяча літ тому ваш 
нарід „увійшов у нове жит-
тя" завдяки силі Святого 
Хрищення в ім'я Отця і Си-
на і Святого Духа. Христос 
увійшов в історію вашого 
народу, починаючи від кня-

зя Володимира Великого, 
силою пасхального таїнст-
ва. 

4. Обіймемо, отже, в році 
ювілею Тисячоліття Хри-
щення Київської Русі цілу 
історію вашої Церкви, шо 
виводить свої коріння в ча-
сів, коли ціла Христова 
Церква в Европі жила ще в 
єдності. Тому християнство 
на Київській Русі було пра-
вославне у своїй вірі, а од-

ночасно католицьке в лю-
бові, тому що зродилось у 
цьому церковному контекс-
ті, який не був ще роздертий 
драмою поділу. 

Один із зовнішніх знаків 
тієї сдности було почитання 
святого Климента Папи, 
третього наступника свя-
того Петра, що потерпів 
мучеництво через заслання 
на при'чорноморські землі. 
Святий Климент став сим-
волом єдности між Церк-
вою Києва а Римом. Що-
більше, його уважали за 
„Опікуна Руської Землі", як 
це свідчить прастара моли-
тва, що її проказували в 
Києві протягом століття: 

„Тому і ми славимо, 
хвалимо і поклоняємось 
Богу у Пресвятій Тройці 
Єдиному, дякуючи і тому 
вірному слузі, який помно-
жив скарб свого Пана не 
тільки в Римі, але й в Корсу-
ні і на Русі, кажучи: він с 
славою мучеників і багатс-
твом святих, незнищимою 
скелею Христової Церкви, 
якої пекельні ворота не пе-
реможуть на Руській землі 
по всі часи'`. 

5. Брати в Єпископстві! 
Незадовго переступимо по-
ріг Другого Тесячоліття 
свідомі нашої відповідаль-
ности за майбутнє Церкви. 
Ця відповідальність розтя-
гасться на кожну душу про-
никнену ласкою Святого 
Хрищення, за кожного внз-
навця Христа, розп'ятого і 
воскрсслого, а тим-то на 
всіх членів Української Ка-
толицької Церкви на вашій 
батьківщині і в світі. 

Закінчення буде 

За залізними ґратами 

На околиці Запоріжжя 
стоїть непривабливий буди-
нок, на якому двері і вікна 
оздоблені залізними грата-
ми. Ні, це не тюрма. Тут 
перебувають на примусово-
му лікуванні наркомани. 

Щоб довідатися,кого сю-
ди запроторено, кореспон-
дентка журналу ‚‚Ранок" 
Марина Смекун відважи-
лась відчинити заґратовані 
двері. їй дозволили на поба-
чення з молодими жінками і 
д івчатами, з якими вона 
вела розмову через метале-
ві грати. 

Першою співрозмовни-
цею була Ольга Н. Вона 
розповіла, що в цей страхіт-
ливиії будинок її запрото-
рив мак. Так, так — мак! Це 
найбільш популярна й дефі-
цитна сировина, з якої виго-
товляють „ширку" — спеці-
яльно приготовлений від-
вар маку для уколу. В дворі 
прогулювались молоді жін-
ки. Ольга показала на вис-
нажену дівчину. 

— Он, бачите, Вальку, із 
спотвореною фізіономією... 
То вона від „ширки" звих-
нулася. Хлопці над нею поз-
биткувалися. Укололи біль-
ше, ніж треба, от і розум у 
неї потьмянів... 

Далі Ольга розповіла про 
своє кохання, як поганець 
знеславив її і кинув. Через 
деякий час Ольга народила 
мертвого сина. її ніхто в 
лікарні не відвідував. 1 рап-
том: 

— Ольго, до тебе подру-
га Наталка прийшла. — По-
бачивши, як мучиться Оль-
га, сказала: 

— На закури. Полегшає... 
Коли закурила уперше — 

погано стало. А потім звик-
ла. А далі пішло: почала 
варити „шарќу" для уколу. 
А де гроші на мак взяти? 
Почала продавати речі. 

До них підійшла Свѓгла-
на, дівчина років тридцяти. 
Єдина дочка у люблених 
батьків, добре забезпече-
них. Закінчила інститут, 
навчалася в аспірантурі й 
працювала. Ніхто не знав, 
що вона з шіснадцяти років 
вживає наркотики. К о л и ' 
батьки про це довідались, 
скандал довів до того, що 
дочка лишила дім. 

— Думаєте, — каже Світ-
лана, — що це просто так 
дається. Кожен день дума-
сш, — де дістати мак? На 
роботі сиджу, а у скронях 
гупає: уколотись, уколо-
тись... 

Світлана мала наречено-
го, який привчив її до нарко-
тиків. Коли ж довідалася, 
що він з товаришами прив-
чає малолітніх до наркотн-

Сіяв му лейќ просо, 
Жінка каже — мак... 

(з народної пісні) 

ків та після уколу над ними 
знущається, лишила його. 
На прощання Світлана ска-
зала: 

— Коли б зібрати нас і 
завезти десь на Північ, де не 
росте макда створити коло-
нію-поселення, може і поз-
булися б клятої пристрас-
ти... 

Ще одна характеристич-
на героїня цієї установи 
— Ріта. Гарна дівчина бу-
ла. Музичну школу з відзна-
чснням закінчила. Але поз-
найомилася з Євгеном Т. і 
все пішло нанівець — стала 
наркоманкою. На запит, 
яку пору року вона більше 
любить? Не криючись, від-
повіла: „Літо, тоді більше 
маку". А на питання, як 
відпочивала? — відповіла: 
„Який там відпочинок — 
мак потрібно д іставати" . 
Коли поспитали, про що 
найбільше розмовляє з дру-
зями? — вона відповіла: 
„Про подорожі за маком". 

А як же Євген? Нешодав-
но відбувся суд, який за 
сукупністю злочинів (кра-
діж і торгівля наркотика-
ми) засудив його на десять 
років позбавлення волі. 

До кабінету лікаря зай-
шов Льоня, на вигляд п'яти-
дссятилітня людина, а йому 
лише тридцять два, чотир-
надцять з них провів у тюр-
мі. За що? 

— За той клятий мак,— 
пояснює. — Тільки вийду з 
тюрми, одразу думаю, де 
взяти гроші на мак, от і 
довелося красти... Дружину 
шкода. Одинадцять^ років, 
як одружились. А іщгчюна 
бачила? Тільки й знала, що 
на передачі для мене пра-
цювати. А я що зароблю — 
на мак. Як , гадаєте, я ще 
зможу вилткўватися?,^Зро-
біть щось, порятуйте. 

Лікар мовчав. А Леонід 
вів далі. 

— Якось загляну до дру-
жків. Бачу чоловік набирає 
„ширку" у шприц. А дружи-
ні через пару днів до поло-
гового будинку йти. Ну. 
вибив я „шприц" з її рук: 
„Твоїй дитині, кажу. Зовсім 
не народжуватись, ніж ро-
дитись калікою". — А вона 
мені у відповідь: 

— На себе подивися, а 
потім вже іншим мораль 
читай... 

Нарис . .Мак. що цвіте 
чорним кольором" займає 
дві сторінки великого фор-
мату — 470 рядків. Та заб-
ракло місця, щоб сказати, 
скільки в цьому будинку 
перебуває наркоманів. До 
нього ще не дійшла попу-
лярна ‚‚гласність". 

ПРЕСОВІ АГЕНТСТВА повідомили з Пекіну, що китайсь 
ќа делегація не братиме офіційної участи у святкуваннях 
70-річчя совстської Жовтневої революції, яке розпочнеть-
ся в Москві 2-го листопада цього року. Відмова базована 
на довголітньому спорі між Китаєм і СССР, який ще й досі 
не полагоджений, не зважаючи на совєтську ‚‚перстройку" і 
політику ..гласності" Міхаїла Горбачова. В кожному разі 
він досі не зробив жадних конкретних заходів , щоб 
поправити кнтайсько-совстські відносини. Совєтський 
партійний пропагандист Ніколай Шішлін заявив кореспон 
дентам, т о на святкуваннях будуть заступлені 80 комуніс-
гичннх партій світу і ЗО країн із соціялістичною чи соціял-
дсмократичною системою правління. Запитаний чи в 
Москві буде гакож делегація Китайської Народної 
Республіки. Щішін заявив, що ЦК КПСС і Рада Міністрів 
не отримали досі жадного офіційного повідомлення з 
Пекіну 

Олекса Білзнюк 

„І НА СТОРОЖІ КОЛО НИХ 
ПОСТАВЛЮ СЛОВО" 

(Думки в другу річницю смерти сл. п. проф. В. Кубійовича) 

У другу річницю нашої втрати — смерти сл. ѓі. 
Володимира Кубійовича — слід звеличати дорогу нам 
людину, яка все своє життя невтомно боролася за гідність і 
повноцінність нашого народу. Зброєю в руці цієї людини 
був не меч, а перо; та бойові осяги цього борця оправдують 
слова Едварда Литтона: „The pen is mightier than the sword" 
ѓПеро потужніше за меч). Бо ‚‚Енциклопедія Українознав-
ства" та англомовна .‚Encyclopedia of Ukraine", що їхню 
появу ми завдячўѓмо професору Володимирові Кубійови-
чу. г рівновартна многим полкам озброєних воїнів. 

А все ж таки, хоч професор Кубійович відсутній 
фізично, духом він г з нами, а ми з ним. Про це свідчить ѓс. 
цю так багато нас дорожить його світлою пам'яттю. 

Щоб г ідно звеличати пам'ять професора Кубійовича. 
лобре б застановитися, в який спосіб ми могли б надати цьо-
му звеличанню глибокого і тривалого значення. Обмежитись 
ло похвальних слів — не досить. Бо слова це насіння: їхню 

вартість пізнаѓться шойно по їхніх плодах Тому помині-
мо красномовні похвали і палкі псани, а подумаймо 
спільно, якими чинами, якою дісю ми найкраще прослави-
мо нашого дорогого СЛ. п. професора. 

Тому шо професор Кубійович був людиною глибокої 
скромности, я не можу уявити собі кращої китиці на йою 
могилу, як нашої щирої і беззастережної постанови 
присвятити наші найкращі зусилля справі, якій він віддав 
львину частину свого життя. Ця справа — це збереження 
фізичного і духовного існування українського народу 

В умовах, в яких ми живемо у вільному світі, таке 
завдання може видатися дивним. Ми часто зустрічаємося з 

, американцями, яким важко зрозуміти, як існування цілого 
40-мільйонового народу могло б бути загрожене в 
„мирний час". Мовляв, коли підсовєтським українцям не 

подобається, що кремлівські великодержавні шовіністи 
цілеспрямовано і невідхильно прямують до перетворення 
советських народів в один „сдіний-неділімий" російсько-
мовний „радянський народ" — чому підсовгтські українці 
не протестують0 Якщо на Україні зникають українські 
школи і українським дітям уже в садочку доводиться 
говорити по-російськн. чому українці не домагаються 
своїх шкіл'' 

Дуже часто такс ставлення до совєтської дійсности не 
є зумовлене браком доброї волі, але наївним прилущсн-
ням, що життя на Україні кероване законами, конституці-
сю, загальноприйнятими людськими правилами. Ключем 
до зрозуміння загрози, яка зависла над Україною полягає 
в тому, що кремлівські вожді все вважали, і далі вважають, 
що свідомість повноцінностн серед українського народу с 
небезпечною для їхньої світової всликодержавн. Тому 
нашій мові, вірі, традиціям і культурі великодержавні 
шовіністи заприсягли загибіль 3 непохитним завзяттям 
російські шовіністи (і лише шовіністи) та їхні помічники 
яничари-перевсргні здійснюють цей вирок. Архияничар 
Володимир Щербицький рішуче і недвозначно заявив: 
„Билі двс українізациі, псрвая в ѓодах 20-их, а вторая в 60-
их; но не бсзпокойтссь, трстьой ўж ні каѓла не будет" Не 
зважаючи на „гласність`` і ..псрестройку", великодержавні 
шовіністи дотримуються напрямних, що їх їм дав 
Владімір Ілліч Ленін для осягнення їхніх цілей. Ленін 
казав: „Ми мусимо бути готові вживати обман, підступ, 
ламання законів, перекручування і загаювання правди 
Ми можемо і ми мусимо сіяти серед мас обурення, відразу 
і ненависть до всіх, що з нами не погоджуються". 

Тому немов розпачливий крик з могили, в якій 

ховають живу шс людину, звучить вірш Василя Снмонсн-
ка 

Україно, ти моя молитва. 
Ти моя розпука вікова.. 
Громотить над світом люта битва 
За твої життя, твої права. 

Хай палають хмари бурякові. 
Хай сичать образи — все одно 
Я проллюся крапелькою ќрови 
На твої священне знамено' 

Перед цілим українським народом зависла безпосе-
редня загроза для самого його існування, а що робимо ми 
TNT'' Копирсаємося в багажі минулих партійних упсред-
жень. провадимо позакулісові гри, щоб опанувати ту чи 
іншу установу, очорнюсмо тих. що думають інакше, 
приписуємо темні мотиви людям, про яких нічого не 
знаємо, безвідповідально кидаємо на нелюбих нам людей 
оскарження. При цьому кожен хто це робить, горлає на 
ввесь світ: ‚‚Боже нам єдність подай'" 

Чи справді всі ми розуміємо суть правдивої сдности? 
Чи всі ми усвідомляємо собі, шо єдність — це не 
однодумність0 Що єдність не полягає в тому, щоб усі 
однаково думали і годилися до найменших подробиць? 
Така безоглядна ..єдність" ніколи не може бути добровіль-
ною. а лише вимушеною, як під фашистським чи комуніс-
гичним режимом. Там де панує свобода духу, де шанують-
ся права людини, там єдність ніколи не означає однодум-
ність. а означає співпрацю і взаємопошану інакодумаю-
чих, яких єднає стремління до спільної великої мсти. Для 
нас цією великою мстою є вільна Україна. 

Продовження буде 
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Українська громада мі-
ста Ионкерс від початків 
приїзду новіших емігрантів 
почала активно діяти. Впер-
ше зорганізовано 11-ий від-
діл Організації Оборони 
Чотирьох Свобід України, 
Осередок СУМА, 7-ий від-
діл Української Народної 
Помочі, Т-во К.В. ЎПА, 
СУК „Провидіння". Опі-
сля придбано домівку — 
СУМ-А, навколо якої про-
ходило все політичне і гро-
мадсько-суспільне життя. 
Дещо пізніше активно став 
діяти Пласт. 

З часом, активні члени 
громади прийшли до пере-
конання, що треба створи-
тн фінансову установу, яка 
допомагала б українцям за-
довольняти їх фінансово-
господарські потреби, так 
як купно хати, авта та спла-
ти різних рахунків. 

22-го березня, 1963 року 
на засіданні Управи 11-го 
відділу ООЧСУ уповно-
важнено Володимира Че-
ревка, Володимира Козіць-
кого та Михайла Шашке-
вича перевести заходи що-
до зорганізування кредито-
вої кооперативи. 

Рік пізніше, 31-го берез-
ня 1964 р. В. Черевќо поін-
формував Управу ООЧСУ 
про зроблені заходи та, що 
для зорганізування Креди-
гівкн потрібно спонзора, 
яким у громаді Йонкерс 
міг бути Осередок СУМА 
ім. 30-го червня 1941 року. 
Управа скликала поширені 
наради організацій Україн-
ського Визвольного Фрон-
ту та відділу Організації 
Оборони Лемківщини, на 

яких було подано список 
кандидатів до Ради Дирек-
торів: голова—Володимир 
Черевќо, зас. голови—Во-
лодимир Козіцький, секре-
тар—Лев Футала, касир— 
Святослав Н. Коцибала і 
члени — . Микола Сидор, 
Роман Глушко. Вибрано 
Контрольну Комісію, яку 
очолив Мирослав Несте-
рук-Климко, а Кредитову 
Комісію очолив Михайло 
Шашкевич. 

26-го серпня 1964 року 
Кредитівка СУМА отрима-
ла свій чартер і негайно по-
чала діяти в домі СУМ-А 
при 417 Неппергсн Авеню. 
До кінця 1964 р. вписалось 
82 члени а капітал зрїс до 
$25,358.00, позичок було на 
суму $11,263.00. 

Співпрацюючи з грома-
дою і втішаючись її до-
вір'ям кредитівка швидко 
росла і на 30-го червня 1987 
нараховує 2,867 членів, опе-
рус 27,705,402.94 доль, май-
ном, а позички зросли до 
суми 19,620,304.12 дол. 

Кредитівка не тільки 
помогла багато членам 
стати власниками хат, за-
купити авта і підвищити рі-
вень свого добробуту, але 
також допомагала і допо-
магає громаді своїми по-
жсртвами на добродійні 
цілі. В 1986 році виплачено 
S2O.923.07. 

Українська Католицька 
Церква Св. Михаїла в 
Йонкерсі могла скоро і у-
спішно закінчити свою 
будову завдяки вигідній по-
зичці в крсдитівці. Завдяки 
позичці та пожертві креди-
тівки скоріше закінчено 

Дім СУМ-А при: 
301 Palisade' Avenue 
Yonkere, NXJ07Q3 

де від 1970 року приміщу-
еться кредитівка. 

Кредитівка урядўе для 
вигоди членам у: 
вівторок, середу І четвер 

5 — 8 веч. 
п'ятницю 5 — 9 веч. 
суботу 10 — 12 дав 
тел.: (914) 965-8560 

Сусідня українська гро-
мада Гейстінґ-он-Гадсон 
бере активѓѓу участь у праці 
кредитівки. Дбаючи за по-
стійне добро своїх членів 
Кредитівка СУМ-А постій-
но платить вищі відсотки 
від різних вкладів, а відсот-
ки на позичках є нижчі як в 
інших фінансових устано-
вах. Кредитівка дає без-
платне життєве обезпсчен-
ня до $2,000.00 залежно від 
віку члена, та $10,000.00 на 
позичхах крім ѓіпотечних. 
Всі ощадності до $100.000. 
є забезпечені державною 
федеральною агенцією. 

Ці успіхи кредитівки є 
завдяки зрозумінню гро-
мади, що без належної фі-
нансовоі бази перспективи 
для збереження й розвитку 
українських національних, 
культурних і релігійних на-
дбань будуть обмежені. 

На всі Ваші 
потреби 

Позичайте в 
„САМОПОМІЧ" У 

КЛІВЛЯНД,ОГАЙО ПРИ 
6108 Stale Road 

Parma, Ohio 44134 
Tel.: 884-9111 

SHARE LOAN - 8% 
FIRST MORTGAGE -
Owner occupied single fam. 

15 years 9.75 — 2 pts. 
20 years 10.25 — 2 pts. 

SECOND MORTGAGE 
15 years 11.00 — 2 pts. 

FIRST MORTGAGE -
Other rental prop. 

15 years 10.25 — 2 pts. 
20 years 10.75 — 2 pts. 

SECOND MORTGAGE 
15 years 11.50 — 2 pts. 

OPEN LINE CREDIT 
Yearly variable-9.75% no pts. 
PEKSUHAL 
One signature -$1,000-13% 
CERTIFICATE 
Variable rate — rate changes 

on maturity date of certificate 
2% over C D . rate 
AUTO LOAN 
1987 - 9.00% 

ЛИСТ ДО РЕДАКЦІЇ 
Дозвольте мені вислови-

ти декілька думок щодо 
змісту ..Кооперативної Три-
буни" 

Найперше, треба заста-
новитися над гим, хто чи-
тає цю сторінку в „Свобо-
ді". На мою думку, це пере-
важно люди старшого віку, 
значна кількість середняків 
і дуже мало читачів моло-
дого віку. 

Багато з тих читачів, ко-
трі формують ошнію на-
шоі громади із задоволен-
ням сприймають модерні-
зацію наших фінансових 
установ бачучи в цьому за-
певнеиня ЇХ тривалостн у 
майбутньому. 

Ця модернізація прояв-
ляється у відмолодженні 
дирекцій як теж персоналу 
кредитівок. Одним із го-
ловних завдань ЦУКА по-
винно бути сприяння цієї 
модернізації і ця настанова 
повинна віддзеркалювати-
ся на сторінках наших ви-
дань, особливо в „Коопс-
ративній Трибуні". 

Наприклад, менше гово-
рити про минуле, а більше 
присвячувати уваги сучас-
ним справам і що ми має-

мо робити в майбутньому. 
Важко йти вперед з голо-
вою обернутою назад. 

Постійно ставити наго-
лос на ўслуги кредитівок 
членам і то, мовою най-
більш зрозумілою читачам 
(не тільки членам). 

Укладати зміст „Коопе-
ративноі Трибуни" так, 
щоби із знимок було вид-
но, що кооперативний рух 
відмолоджується. Крсди-
тівки, які переходять про-
цес модернізації відмо-
лодження мають служити 
прикладом іншим. Багато 
малих кредитівок є тому 
малими, бо вони не хочуть 
модернізуватися, є задозо-
лсні з того що мають, і як-
шо нарікають то на всіх і 
на все, тільки не на себе. Це 
наставлення наражує крс-
дитівку на ліквідацію, а ш-
лий наш кооперативний 
рух на небезпеку. 

Помішувати неперепон-
нені статистичні табелі, які 
представляли б ріст нашо-
го кредитового руху і тим 
спонукували б відсталих 
кредитівок до жвавішого 
росту. Порівнальні стати-
стичні дані з цілої країни 

були б теж цікавими. 
На сторінках „Трибуни" 

постійно треба говорити 
про всі основні ўслуги чле-
нам наших кредитівок за-
гально, а час від часу про 
деякі ўслуги детальніше. 

Чому стільки про модер-
нізаціюі Модернізашя чс-
рез відмолодження є чи не 
найважнішою проблемою 
нашого кредитового руху, 
„Трибуна" повинна у якійсь 
мірі сприяти позитивній 
розв'язці цієї проблеми. 

Євген Ренета 

„САМОПОМІЧ"В ЧІКАҐО, ІПЛ. 

INTERNATIONAL 
Credit Union Day 

Credit Unions 
Light the Way 

ДИРЕКЦІЯ КАСИ „САМОПОМІЧ". З ліва до права: Іван Павлиќ, Олег Караван. 
Ореста Фединяк, Іван Лисейко. Роман Мицик, Омелян Плешкевич, Богдан 
Ватраль, Михайло Кос. Віктор Войтихів, Олексій Пошиваник, Любомир 
Джулинський. 

Коли в липні 1951 року 
засновано Українську Фе-
деральну Кооперативну 
Касу „Самопоміч" у Чікаго 
ніхто не міг передбачити 
якими шляхами піде даль-
ший розвиток тієї фінансо-
вої установи. 

Перші Загальні Збори 
віддали провід новоосно-
ваної Кооперативи `,Твар-
діГ4 кооператорів з ЎУкраїни 
на чолі з інж. Іллею Семан` 
чуком, які СПІЛЬНИЃЙ#' тру-
дом і зусиллям при всебіч-
ній підтримці чікагеькоі 
громади, поставили (гильну 
підбудову кооперативи. 

В перших роках органі-
заційного періоду основ-
ним завданням була справд 
якнайбільшого приєдню-
вання членства. Нижче 
подана табеля подає роз-
поділ членства після віку, 
та ощадностей за ета'пом 
на день 31 липня 1987 р ." 

З ростом членства росте 
капітал, і на кінець 1986іро-
ку становить суму 86.міль. 
Резерви дорівнюють 6 міль-
йонам капіталу, забезпечу-
ючи успіх в процесі даль 
шого розвитку. 

Здійснюючи засади роз-
будови кооперативи Каса 
„Самопоміч" видає коопе-
ративниЙ журнал, розбудо-
вує і модернізує б`юра у 
власному домі, в 1968 році 
впровадила для книгове-

дення електронічне устат-
кування N.C.R., а в 1977 р. 
компюторську систему — 
TRIED І.В.М. 

В своїй ідеологічно-коо-
перативній структурі в 
березні 1957 року, враз з 
6-ома кооперативами за-
снувала ТУК —Товариство 
Українських Кооператив 
Ѓс`ь'огоднішнє ЦУКА), яко-
го. осідок 17-го грудня 1966 
перенесено до Чікага, під 
j с‡товуванням — Омеляна 
Плешкевича, Екзек. Дирек-
тора Каси „Самопоміч" в 
Чисаго. 
' 'В 1973 році, завершуючи 

орі анізацінно-консолідацій-
ну структуру українсько-
ю кооперативного руху, 
Каса „Самопоміч" допомо-
r-ла зорганізувати Україн-
ську Світову Кооперативну 
Раду, чим введено коопера-
цгю в членство СКВУ. 

Для кращої служби чле-
Йам зорганізовано п'ять фі-
лій каси на передмістях 
Ч'ікаго, видано кредит на 
будову п'ять українських 
церков, і̂  мільйона на роз-
будову Православного Цен-
гру в Бавнд Брук як рівнож 
десяткам підприємців в Чі-
каго, Клівлянд. Міннсапо-
ліс, Рочестср і Дітройт на 
різні підприємства. 

Щоби правильно оцінити 
працю Каси „Самопоміч" в 
Чікаго треба взяти до 
уваги головний критерій: 
давати найкращі ўслуги ` 

корнеті своїм членам, на-
шій церкві, культурі і науці. 
У 1986 році видано 1154 
позичок на суму 36 міль, 
долярів. 

Свою жертвенність на 
громадські цілі Каса проя-
вила в 1986 р. в сумі 165,000 
дол. — виплачено: на Енци-
кльопедію 10.000 дол., Гар-
вардський Проєкт 25.000 
дол., для Комісії Міжна-
родного Трибуналу Голо-
дового Геноциду 10.000 
дол. 

В 36-річному існуванню 
кооперативи заходили і 
персональні зміни в прово-
ді. - 28. IV. 1955 р. помер 
перший президент Ілля Сс-
мянчук; до року 1959 прези-
дентом був Антін Артимо-
вич, а від 1959 р. президеи-
том є Роман Мицик. Оме-
лян Плешкевич від 1951 ро-
ку працює на пості Екзеку-
тивного директора, а остан-
ньо консультантом. Зараз 
екзекутивним директором 
є Богдан Ватраль. 

Українська Федеральна 
кооперативна 

Каса „Самопоміч" 
мас головну канцелярію 
при: 

2351 West Chicago Avc. 
Chicago, IL 60622 
тел.: (312) 489-0520 

години урядування: 
понеділок, четвер 9-2 

вівторок 9-1, 5-8 
п'ятниця 12-8 

субота 9-1 
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КОНФЕРЕНЦІЯ ЦУКА 
У ДНЯХ ЗО, 31 ЖОВТНЯ 
в Madison, Wisconsin 

Конференція ЦУКА віл 
будсться у головних примі-
щеннях ЌЮНА заспсціяль 
ною програмою підготова-
ною управою і програмо-
вою комісією ЌЮНА 

Доповіді будуть ви ѓото 
шені англійською мовою 
професійними прелсгснта-
ми ЌЮНА. Учасників кон-
фсрснції привітає прези 
дснт ЌЮНА. 

Програма Конференції 

і 1. листопада 1987 р. 

U.N.C.U;A. 
CONFERENCE 

October ЗО— 
November 1, 1987 

CUNA 
Mutual Insurance Group 

Radlsson Inn Madison 
517 Grand Canyon Drive 

Madison, Wisconsin 

U.N.C.U.A. CONFERENCE AGENDA 

Ми надіємось, що не 
буде ані одної кооперати-
вн, щоб не взяла участи у 
цій конференції, тим біль-
ше що в Madison с головна 
квартира всіх світових коо` 
перативних об'єднань. Це 
буде рідкісна нагода поба-
чити себе у світлі багатьох 
народів світу, і бути при-
сутнім на посвяченню укра-
їнського національного пра-
пору, який буде рівноправ-
но маяти з прапорами сві-
гу. де тільки існує коопсра-
тнвннй рух 

OCTOBBR 15. 1987 

й 

FRIDAY, October ЗО 
5:30-8:00 Reception - World 

9:00-1 VOO Registration - UN( 
Radlsson Inn 

SATURDAV, October 31 
9:00-10 15 "Not for Profit Du' 

Cleveland 
10:30-11 45 "Profile oi a Credii 

Carl FredncKson 
1 00-2:00 "Meeting Members 
2:15-3 15 'Measurinq Produc 

Gorwitz 
3:30-5:30 "The Power of Е` fi 
6:30-7:30 Reception 

7:30 Banquet — Redissc 

Oedi t i jn ion Center 
:UA Suite at 

' Service Mar!, 

Jnion Mernber" 

. " "ds — Dave Pock 
- it v — Dav-s 

"nee" — Linda Kane 

r' Inn 

SUNDAY, November 1 
8 30 Bus to World Credit Union Center 

8 45-9 45 Divine Liturgy celebrated by His Excel 
lency the Most Revorend Innocent 
Lotocky. О S В M Bishop of the 
St Nicholas Diocese in Chicago 

9 45 Blessing and dedication of the Ukrainian 
National Flag officiated by Bishop 
Lotocky 

`О 30 12 00 Board of Directors Meeting 

„САМОПОМІЧ"В ДІТРОЙТ, МІШ. 
-У- I 

Дирекція кредитіеки „Самопоміч" % Дітройті 
Сидять з ліва: Ігор Козак—секретар, Адріян Блюй —член, ' 
Володимир Гупалівський—скарбник, Богдан Андрушків—президент 
Любомир Липецький—член, Романа Дигдало—член, Ярослав .; 
Конопада—член, Др Олександер Серафик—заступник президен-
Зенон Ваеилькевич—член. 

Тридцять п'ять років 
тому зорганізовано крсди-
тівку „Самопоміч" в Ді-
тройті. Виросла вона з іні-
ціятиви людей тісно зв'яза-
них з кооперативним ру-
хом на Україні. Фахове та 
практичне обізнання з кре-
дитовою кооперацією лю-
дей як Атаиас Мілянич, Во-
лодимир Несторович, Ро-
ман Крохмалюќ і Василь 
Шкудор запевняло відразу 
успіх цієї ініціятиви. Безпе-
реривний, маркантний ріст 
від 144 дол. до 48 мільйо-
нів, це доказ довір'я украін-
ськоі громади до кредитів-
ки, яке дозволило впрова-
джувати щораз нові та ко-
рисні ўслуги членам, які за-
певняли їм не тільки виго-
ду але і вичерпне полаго-
дження всяких фінансових 
справ. 

Кредитівка була щасли-
ва, що в її проводі стали 
люди вишколені в заряді 
підприємств або їх голов-
них частин, які запевнили 
крім річевого та згідно із 
законами провадження 
справ кредитівки також 
вміння відчути надходячі 
напрямні розвитку амери-
канської економії. 

Наприклад, Кредитівка 
„Самопоміч в Дітройті 
була першою серед ўкраїн-
ських кредитівок яка впро-
вадила кредитові картки 

тут вже народжений'-ш`ар 
нашої громади. Притягнем 
ня до керівництва молодих, 
вповні вишколених людей 
зобумовлене можливостя-
ми кредитівки задовільно 
їх оплачувати. Такі можди-
вості заіснують, коли на-
громаджені в українських 
кооперативах активи, до-
зволять встановляти платні 
на такому самому рівні, які 
одержують працівники :а-
мериканських банкових тн-
ституцій. Українська ;узю-
мада мусить рішити, , чи 
вона хоче сама заряджуаа-
ти своїми фінансовими.ца-
громадженнями, чи вїдда-
ти їх в чужі руки. 

За час їх існув`ання укра-
їнські кредитівки зробили 
багато добра для громади 
Багато загально-громад 
ських почишв увінчались 
успіхом; багате) поодино 
ких членів дістали допомо 
ѓу здійснити корисні ЃОСИ' 
дарські проекти, і будую -
гарні модерні прнмпдеп 
для своїх потреб, крслиті 
ки стають наглядним дока 
зом існування „українця" ' 
американському довкіллі 

Не задоволяючись рос 
том із 144 дол. до 48 міл; 
йонів, Дирекція кредитівки 
старається розглянути о-
сновні ідеї, які кермують 
діяльністю крсдитівкц і а 
дослідити чи ..із поступи`-

VISA і MASTERCARD. Із часу було би корисно вир 
цього передбачливого по-
ступування Дирекції кори-
стали члени і ціла громада. 

Протягом свого 35-річ-
ного існування кредитівка 
постійно ставилася при-
хильно до громади, щедро 
відгукалась на різнородні 
суспільні потреби стараю-
чись знайти золоту серсди-
ну між громадськими по-
требами та задоволенням 
членів. 

Присвячуючи велику ува-
гу шкільній молоді, крсди-
тівка щороку признає сти-
пендіі для випускників у-
країнськоі середньої шко-
ли. як також довший час 
оплачўе частину вчителів 
Рідної Школи та парафі-
яльноі школи православної 
громади. Іде бсзпереривна 
наполеглива акція прид-
бання нових членів, зверта-
ючи в першій мірі увагу на 

вадити нон1 напрямні, як 
стали би запорукою гт;,г 
шого існування кредитівки 
для користі її членів і а ш-
лоі громади. 

Кредитівка „Самопоміч" 
урядує для вигоди членам 
при: 

26791 Ryan Rd. 
Warren. Michigan 48091 
тел.: (313) 756-3300 

при: 
11838 Jos. Campau 
Hamtramck, Mich. 4821. 
тел.: 891-4100 

при: 
7346 Michigan Avenue 

— at Tarnow 
Detroit, Michigan 48.^0 
тел.: 841-2390 

Години: 
понеділок, вівторок, четвер 

10 - 5:30 
п'ятниця 10 6:30 

субота 9 1:00 

На всі Ваші потреби 
Позичайте 

Українській кредитовій 
кооперативі... 

SELFRELIANCE 
BALTIMORE FEDERAL 

CREDIT UNION 
239 South Broadway 
Baltimore, MD 21231 

tcl.: (301) 732-3062 
Tuesday 10-12:00 

Friday 6-8:30 
Кредитівка „Самопоміч" 

видає такі позички: 
Ѓіпотечні (Mortgage) 1-ий 

10.50% - 80% 
нартостн до 15 років 

Mortgage (2-ий) 
11.00% 709ѓ 

вартости до 10 років 
Авта — нові 

9.509с - 809^ 
вартости до 4 років 

Уживані 
10.5Г-; 70q 

вартости — до 3 років 
Під уділи 
9.00% до висоти уділів 

5 років 
Підпис 

12% - ДО 2,500 2 і- р. 
Підпис із порукою 

12% до 5.000 З р 

Де ВИ 
є важна особа 
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ЗВІДОМЛЕННЯ РЕКОРДОВОГО ВІДДІЛУ УНСОЮЗУ 
ІА МІСЯЦЬ СКРПКНЬ m 7 - r o РОКУ 

ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДІ: 

і НОВІ ЧЛЕНИ: -

З І pcii.touci.Ktiit Микола. Дс-
ннс. Михайло: Виник Брі-

v яц. Дсм^н 
15, (`ќочко Лн.tpiii 
ЗД Винар І а рас. Михайло. 

Роксоляна " 
.^Новикжсі.кіііі Христофор 
53 Ќ'ріќал ќа Крнсюфор 
б$^Кіршак Андрій -џ 

ЯЗ. Годині Ллісса 
Я6 С' ганќо Ллріин 
КК Ма(нськпіі Яросте . Мит` 

ря: Гсііна.і Джоші тин: Ко-
гас Mat далина 

95 Козлаковсьішн Лілімна 
147,1 еіілман Хрнсиіни. Сузст-

ІЗД,Ролин Раіімоид 
І(Ц Ля Бруз ю Лжсніфср 
ІТ^Вілд С'тепан А.: Стсфаінь 

кЮч Лавра 
214-С'тромсні.кий Ростиќ. ЛЖІ 

1 на 
Ліілжс.ім Д ж . Дані.ія 

2.Яг Пасѓу пінќ Джонатан 
ЗДгБоівка ().кгіссшиер 
276^ Ха л у і і'як А нас гасі я 
ЗОІРРіотто Джанеля в 
.106 Даніс Іван 
364.НІОСІ Мошка. Юлія 
372^Лоіи.ві Юлія 
ЄОгС'тірзпн ер Іван 
4Л4"Масон Іаіса. Лариса 
46$. Суец Петро 
4X1. Лаялиќ Брсні. Ьруокс 

і`.` 
' Ч Л Е Н И П Р И Й Н Я Т І 

Н А Н О В О : 

55^ІСулинич На іалка 
6 3 Бакср К. В р а і і і і і . Т репсі 
76 .Машинко Людей. Марія 

ІТО'Чсрюняк Ряіспія 
2 ` з Кіішнр Лівіш 
257 Родасевпч Марія 
274'Маріно С'гася 
2X2, Коснк Томас 
290 Вііннісвська Лина. Мнхаіі-

2 9 2 С'ала.іяк Іван 
322 Таіоролшиї Ко.іо. інмнр 
ЗЗГ` Шмірсі.кніі Іван 
336 Фосгср Пав. ні. Джаніна 
35РПрсЧлоќ Юрііі 
375 - Дубаќ Джаклін 
3X5 Остан'кнс С`тсфан 
414 Форпал Амалла 
Ж Ррманков Ланпа 

W.ort 

1 

чин?йй. ЯКІ }МІНИЛИ 
: ' Ќ Л Я С ' И А Б О С'УМИ 

А ІАБЕ1ЛКЧКННЯ: 
О. ! 

вЉ.: 
29 Вслжосс Гріііорііі. С`тепан 
X? Коваль Василь 

ІЌЗ І рЛ'ііікевич ісмотіп 
214' Воробсні. Марія 
34ТХржЬт іоясі.ка Гіна 
375 Насіасяк Василі.. Лнлрііі 

4:1 ЕНИ СУСПЕНДОВАНІ: 
{Н 

Лж%ль Марія: Пстрашуќ : 

MapKtV. Наталка ' ' " ' 

ЧЛЕНИ. ЯКІ ВІДІЙШЛИ д о 
^ ДЕПАРТАМЕНТУ 

ДОРОС'ЛИХ: 

шШ -
259 Фоия Њїси.п. 

'V 
Ч Л Ѓ Н И ; ЯКІ В І Д І Й Ш Л И I I 

І В О Р О Т А М И В ГОТІВЦІ: 

вїіи` `'`' -
55 Ка.ппшч На галка 
б‡ Бакср'іЧ'. Браллій. Тросі-
7 6 Машинко Марія. Ліолвш 

170 Ч е р ю н я к Гяіснія 
1X3 Ґаховсі .киіі І'іЯїерт 
233 Лсвнні.ка Маріянна 
255' Иуіпср'VtirfrtJi ' ' 
242 Ссадчсі.кин Робсрт 
257 Родас Гвііі 
274 Маріно С`гася 
2X2 Коснк І о м а с 
290 НннтеМл киіі Миха і іло 2. 

Липа 
292 С'ала ляк Іван -` - ` -. 
322 З и ю р о іниіі Волі) .шмир 
136 Фос`іср Павло м о л . . Д ж а -

иіна 
353 Прсчдок К)рііі 
35Х Існч.ік Лнлрііі 
375 Дубаќ Лжак.іін 
3X5 Остап'ќіќ С`тсфан 
414-Форма п. Дмлн іа 

Ч Л Е Н И . Я К І В І Д І Й Ш Л И і 
В И П Л А Т А М И П О В Н И Х 
С У М І А Б К і П К Ч К Н Н Я : 

Вілл.: 
_Х Шанс Роман мім 
"29 Ма шшак Річарл 
39 Лалсрко Лнпа 
47 Срока Маріян 

116 С'ИХ Наталка: (`гефісисон 
у .4Гллсиа - . , 

ІбХСПкіяр Давил 
172 Буишслі. У.іяна 
191 Волосин Дебора 
204 Хабср Ѓгетро 
226 Орніпин Ярослав 
253 Гановніі Марко 
254Фур.іас Гршпрііі 
257 ІСарнііі Гай ^ , 
269 Фуі а Хріне іи на. Бої :іан. 

Ірсна 
З?ЬГуі№м Піиілпга 
2X6 Шѐ 'гак Григорій 
.їда ІТантс-'Яоіѓ Йоснф 

316 Рлварлс Урсуля 
,371 Ќу її. мак Роќсо; і я на 
.375 Лей Хрпстина 
407 Білобрам С .̀ Він .чан 
414 Граіам Ярема 
434 С`ербин Оленќа 

ЧЛЕНИ, ЯКІ ВИПЛАТИЛИ 
ВПОВНІ ВКЛАДКИ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 

В і н . : 
8 Шульі ан С`тенай мол. 

- 22J?oiyc Kejuicт 
99 Ва.іііун І ванна 

109 Морріс Діянна 
; і5ЬАнт^м†кж ДІІВІИ 
21^ Гонко Глисавста. С'тсфа-

нія. С`тів 
292 Мнкулинськіи'і Маріянна: 

Зарині.киіі Христина 
29.3 Залопанш"і Говарл. Іван. 

С)ірест 
296 Борничак Марія 

' 372 Ѓаіовка ГкгроЧ 
ЗКЗ Mvitb M:txaiLio N^ 
3X5 Лунів Лнлрііі 
406 Крофг Хряетофор. С'усан-

' на 
431 Юрчншіш Аііна. !ванна. 

Й(К-пф. Катерина. Марія. 
Павло: С`авка С`ва. С`гсфа-
нія` 

452 Волох Антонііі. Іван. Йо-
сиф 

490 Романкоя Донна 

ДЕНАРТМЕНТ ДОРОСЛИХ 

НОВІ ЧЛЕНИ: 

Віял-: 
З Бачіінсі.кнп Марѓа: Байнпк 

ІЧІІІІЯ. Маріян: Зснчак 
Лнлрііі: Лшач Марія. Ова;і 
Юрій: Черкасій Віктор. 
Райпі 

15 Маспик Катя. Тарас 
27 Ма і кіксі.киіі Лілія. Бої лан 
35 Кўлас Мпроп: Л іля: Новак 

Ірена. Люба 
Х2 С`амокиінин Роман 
XX Яроссннч Петро: Грипів 

Ольіа 
95 Ко ілак'овськнй Лина 

102 О.існчук Іван. Тарас 
125 Барайський Уляна 
147 Г.іліоі Марія: ГсЙлмен 

Ірспа 
216 Зі.п.ник Дми гро 
2(7 Нссюровпч Галина 
226 Лінь Дарс.іь А. 
'259 Фойя Василь 
26f Лисіти ЧАйй1 і НЯЖІНІУІ 

^ЗТРВптрва AWna: Пиііік` Х;иь 
ріс: Ланляк Вололнмпр 

277 ()льпкіпсі.киіі С'ергііі 
2X2 Лукапі Марко. С`тсфан 
316 Мнколапко Ллап: Проник 

Віра: Райтсисс Стенай: Рс-
іні піпќ С`тсфан: Івасів'Пат 
рннія: Климччк Юрій 

349 Кап Налія 
353 ('тонко Оксана 
367 Харамбура Лнлрііі 
369 Виіліямс Христина 
434 Фик Роман 
45Х Банк- Сва. С`тсфан 2. Анл-

рііі ' ' 
4X6 (Чїрокііясі.К!ій Юрій ;і-р 

ЧЛЕНИ. ПРИЙНЯТІ 
НАНОВО: 

ВІШІ.: 
14 Маіалас Катерина 
IX Фс . і ечкоЮ. і ія 
20 Юрків Липа 
2 5 Чсрннк Зснон: П о л ю р о . і с -
' ' іп.киіі л-ра Арста 
67 Майко М и х а й л о џ 

121 ЌЛІНІЮ Пеѓро " 
123 Пстрівськніі Іван ' 
153 Сарахман Річарл ' 
ІСЛ Гсба І в а н ^ 
221 С'мнчнюк ( )ля 

'- 276 Д е Капьо Микола ' 
2X2 Каса;ктті Зіна 
290 Вншнсяськнй Маріян 
293 Жилиќ Катерина ' і 
304 Бчр.ча К).ііян 
321 Чук Іван џ 

^ 331 Шмірськпй Чарлс ' 
340 Луниќ Геѓќѓна 
379 Голо. і Аилрій џ 

439 Печенніќ Оксана 
44Х Шургот Ярослав 
46Х Вабіш.киіі В ш ю л и м и р 

. . . ? ' ` 

ЧЛЕНИ. ПРИЙНЯТІ 1 
ПЕРЕХІДНИМИ 

ЛИСТАМИ: 

Bi;tl-: 
ІХ2 Лсшко Лина 

,‚.ЧЛЕНИ, ЯКІ ЗМІНИЛИ 
ЌЛЯС'И АБО ІУМИ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ВІЛЛ : 
2(М Коі.інрчик Павліпа 
334 Кичун Лкт.імила 

, .353 Ровснко Микола 

ЧЛЕНИ С УС ПЕНДОВАНІ: 

Вігі.: 
І Ма.иі Іван # 

14 Бакпссвич Во. іолимир 
26 Ференсі Рональл V Мол-

.гсськиіі РаЙмоил ': Поля 
С`тсфан #: Ді Л в і у с п п і 

, Франк Г. Кубіиькпп Бср-
Воіря #: КоПуськиҐі РІУ-
на.іь.і ': Лупинськніі Мп-
xaii.ui ': Зайслср Чарлс ': 
РуіГіі Кар.і #: С'ойко Рі-
чар.і # 

4 6 Хром'як Домсніка . Михаіі-
ю ^ 

94 Га.`нн Іван ': Пстрашук 
Р о м а н 2 џ 

114 Васслл ѓі Флорея 
136 Куляс Джсрі - : С`смчншнн 

Хрнспінл: МаргинюкЛю-
ба 

204 Пнсарівс(.кнй Алріян џ 

231 Kap.Lii Д к е й м с ф. Марія 
270 HC.IM.-OH Марія І{Гавелко) 
434 Ксйван Зо(ія: l a i l i a Кані -

мір † 
4X1 С`иіпла С`амчсл ' 

^ 
ЧЛЕНИ. ЯКІ ПЕРЕЙШЛИ 1 

ЛН'РЕХІДНЙМИ 
' ЛИСТАМИ: 

Від;!.: 
176 Летко Лина 

ЧЛЕНИ. ЯКІ ВІДІЙШЛИ ІЗ 
ЗВОРОТАМИ В ГОТІВЦІ: 

Відд.: 
6 Мурий Лина 

14 Matалас Катерина. Генріт 

Стеннна Олексаилср 9 . М а 
ріяк 

20 Юрків Anna 
94 Васйлькелич Роман т 

153 С а р а х м а н Річарл 
194 Жилиќ Йоснф 
221 Ѓ'пінський Л ю б а 
237 Броукс Елліна 
240 Павличка О л ь і а 
242 Хабіи Микола #: Муль-

і олянл І ванна 2 . Грагам т: 
С`талуський PoTVrfrf # 

266 Карп Іванќа 
271 Густіш Т о м а с т 

2X2 Касалсті Зіиа 
290 Вишнсвська Маріянна 
293 Жилиќ Катерина — 
304 Бурла Юлівн 
340 Люинк Гслеиа 
356 Вссель йоснф џ 

360 Стасюк Галина 
362 Шсі ла Микола " - ' 
375 Вирtпук л-р В о л о л н м п р . І 
379 Г о л о л Аилрій џ 

407 Д с м ч и ш н п Валентина 
423 Гринсвич І ванна 
45Х Шсстак Іваіі ф 

505 Волокѓуќ П е т р о # 

ЧЛЕНИ. ЯКІ ПЕРЕЙШЛИ З 
ВИПЛАТАМИ ПОВНИХ 
СУМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 

Ві;іл.: 
X Всрас Петро џ: Гас Зснон џ: 

j 'ід роман: Чавс Оксана: Щур-
! Z П? Тсолор -

53 І нм'як С'илір # . Марія 
Х2 Романчук Налія 

122 Попович Петро 
163 Василовськші Донна 
164 Ѓемѓер` Карло 
171 Романів Галина: Валерій " 
17.3 Д т ю б а к Василь ' 
175 Г ю г с с Іван # 

1X3 Д ж л л ь Юрій т 

200 Г о р б с т Іван т 

204 Крочак Д а н и л о # 

221 М ў і й ќа Василь т 

226 Громиќ Бої ;іан. Л ю б а # 

235 Бобак Йоіефіна 
240 Бннько Максим 
270 Малаи Гслсіяі 
316 Грнюрснко Саіси т 

339 Ярннівський Налія. Іван # 

404 С`агай.чак Л і т а . Дем`ян ' 
407 Баран Генрі в 

418 Мельник Ірма 
422 Вільвсрт Дарія 
452 Васѓвііч М и х а й л о 
455 Буриќ П е т р о 9 

ЧЛЕНИ. ЯКІ ВИПЛАТИЛИ 
ВПОВНІ ВКЛАДКИ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 

Шм.: 
2 Сенкович Васшіь џ 

X Шч.и.іан С`тепан " 
ІЗ 
14 
42 
51 
5Х 
53 
63 
78 
ХЗ 
XX 
94 
103 
112 
116 
121 
127 
147 

151 
161 
165 
І6Х 
174 

175 
203 
221 
240 

242 

266 
2X9 
293 
321 
325 
331 
341 
35Х 
379 

Бережанський М и х а й л о 
Зарсмба Бсриарл 0 

С'моляк В о л о л н м п р 
Муіика Василі. т 

Коіак Гароль.і # 

Шпікула Робсрт t. ' 
М а т и ќ Марта 
М а і а л ь Йосип џ , 
Кутсвич Рота 
Данині Наталка 
Цяпа М и х а й л о в 

Воіітюк Валентина 
Ромапович ГріиорІй ' 
Галайлі.іа Юлія 
Кашпо Петро ' 
Ќост Лина 
Балаіюк Лина: С`авка Б о і -
;іан ': Фслорак Марія 
Голсиь Грш орій 
Дяківський Франнеса 
Луківськнн Петро 
Ґеба Іван # 

Ласка Юрііі #: Прийма 
Василь ' 
Ко.іенський Робсрт ' 
Жук О.п,і а 
С`мнчнюк Ольга 
Піхурко Ярослава: Манії ч 
Варвара. Василь ': У;інч 
Галина. Микола: М о і і й 
Д м и т р о : С'віт Ярос;шва 
Ф к л ь л с Ольіа : МкГайіг 
Марія: М а і у р Гелсна 
Мнкнгюк Василь 
Гутар Патришя 
Котівснь Ніна 
Чук Іван 9 
Янппнч Петро 
Ќу мли ч Іван 
ОЛЄНЧУК ().іексііі 
Ѓогіькіій"Лиіщ '. 
Фраіпькі І ванна: Персояич 
СИЯТНІ 

409 Фслірко О л ь г а 
432 Дрогомиреиький Бої лан : 
433 Москва Мнхайію ' 
44Х Щурі от Ярослм ф 

4 5 2 Бук Марлсн: Піишк Іван # ; 
Маріянна 

4X1 Когут. Іван 

ЧЛЕНИ. ЯКИМ ВИГАСЛА: І 
ВАЖНІСТЬ ТЕРМІНОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 

Bit!.: 
407 Хамбул Бої лан ' 

ЧЛЕНИ. ЯКІ ВІДІЙШЛИ НА 
БЕЗПЛАТНЕ і 

ПРОДОВЖЕННЯ: 

В і д и 
15 Раковський Оксана Ця 

ЧЛЕНИ. ЯКІ ПОМЕЃЛИ: 

Шдщ.:' 
S Мшшк Михайло 

ЗОФсраАіша 
39 Шсачик Ромам # D 
58 Бернарл Нсллі 
75 (`коруна Текля 
76 Стуй Михайло 
81 БавроаськиЙ Марсаль ф ` 
8 8 Орчуляк Михаі іло ` 
9 6 Маланчук Бог. іан 

102 Г.паіин Стсфан т: Г о л с м б К 
ііовськнй Наталка 

114 Г о р б о в и й Антоніма 
122 Хоптовміі Юлія 
126 Всрстюк Стсфанія 
130 Руішч Й о с и ф м 

143 Свялмй Катсрипа: Леао-
июк Гслсіа 2. 

146 Гурияк Т'солор џ 

І S3 С`авчин В о л о л и м п р 3 (три) 
161 Псмлак Липа 

" 16.3 Савулвк Лина 
. 174 К р о х м а л ю ќ Антоні на 

175 ( 'корона І скл я 
218 Стахура Іван 4 

219 Шкварко Петро ., , н 
^223 Васіовський Марія 
245 Палаіііі Іван ф 

254 Х о м а Лина: Гу:іагроііький 
Марія і . і 

277 С`тсфанов Воло . іимкр-" 
283 Грнник Лаврспс т 

281 Ѓбур Анна 
293 Леховіт Михаііло ' 
305 Гаіл Аина 
325 Ляхович Лина 
330 Палкѓі Володимир ф ` І 
352 Ф о р с м а н Салі 
356 Д ў і а н Лнлрііі ? г 

361 Стречак Катерина: Бара-
" Г л і у р а ї М а р і в ' ^ Ге 

369 Боргга ' Іаан " ' 1 
374 Вармок Марія 
375 Бренліій Стсфан 
379 Ноіач Петро: Микнтші 

Роман 2 џ 

397 Добоиі Іван ' 
399 Мула Еліяс; Шсбмшюк 

Васмгіь 
414 Павслчак Флорснс 
423 Коваль Марія 
430Кріль Аина 
441 Лисин Михайло 
464 Ясманннькмй Ольіа 
473 Ґавліч Іван 9 

4 8 4 Х о л а а а Онуфрій џ 

492 Ляхович Лина 
497 Тршювськнй Петро 

АКЦИДЕНТОВЕ 
1АЕЕЗПЕЧЕННЯ: 

НОВІ ЧЛЕНИ: 

Вілл-: 
82 Самокинниі Роман 

127 Цьолко Орест. Пашія 
168 Локос Томас 
292 Вайткрафт Геррі М. 
458 Бахус Лнлрііі. Стсфан: 

Дякунчак Юрій 

ЧЛЕНИ ПРИЙНЯТІ 
НАНОВО: 

Bivi.: 
293 Гаррісон ІвЯнка 
45Х Бабіш.кнп Во.толнмир в 

ЧЛЕНИ. СУСПЕНДОВАНІ: 

Biw.: 
15 Раковський Оксана 
19 Грубич Василь 
57 С`орока Іван 
94 Галич Іван '; Пстрашук Ро 

мли # . 'Самара 
116 Миниќ Ллам ' 
146 Злрічші Валентин # 

153 С'авчин Во;ю. інмир # 

164 Гаррі інтон С'анлра 
171 Гаврўе Петро ш 

204 Писарівськпй А.іріяя # . 
Вололнмпр 

231 Kap.Lii Д ж с й м с - . Марія: 
Шсв Геофрій ' 

242 М у л м оланл Г р а і а м ' . Іван 
на 

245 ('ріпкаковськнй Леся 
409 Реіілііі Д а н и л о ' . М а р і а -

рита . Гомас ' 
422 Левасор ЛУЇІ # . Христо-

фор ' 
423 Поік`ль Орест # 

430 Ксрнннький Бої лап 

Ч Л Е Н И . Я К И М В И Г А С Л А 
ВАЖНІСТЬ 

АКІ(ИДЕНТОВОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 

Bi.lL: 
X Мнќи гни Павло 

42 Бриль Ярослав 
53 Іќм'яќ С`илір # 

174 Прийма Василь џ 

240 Слияка Мнко.іа 
394 Романиќ М и х а й л о 
407 Пкскір Іван џ 

40Х Лсбу.ховськиіі 1 с о . ю р т 

408 Мпсь ќі в Марія 
416 ТИМІІІВ Стсфан 

ЗІРКОЮ П С ПОЗНАЧЕНІ ПРІЗВИЩА ТИХ ДОРОСЛИХ 
ЧЛЕНІВ ЧОЛОВІЧОЇ СТАТІ. ЯКІ НЕ ПЛАТЯТЬ П ЕРЕДНЛ А 
ТИ НА ГАЗЕТУ. 

- ' І . 

Ч И С Л О В Е З І С Т А В Л Е Н Н Я П Р О Р У Х Ч Л Е Н С Т В А 
У Н С О Ю З У 

1 Молодь 

(Стан і .11 липня 19X7) 

1 

Дорослі 

18.652 49.691 

АДД 

6.643 

Рямм 

74.9X6 

Активні члени 

(Прирістў серпні) 

HlVBi члени 
Прийняті наново 
Прийняті і ксрсхілккми лнс-
твми 
Зміни клас іабеінсчсння 
Прийняті і Ден. Молоді 

42 
23 

8 

53 
44 

1 
3 

X 
2 

103 
69 

1 
I I 

73 191 10 184 

(Убуток у сернќі) 

Суспендовані 
Відійшли 1 перех. листами 
Зміни клас іабсінсчсиия 
Ві.іійкілн до дорослих 
Померли 
Вибрали грокіі 
Вілійшли і аннл. н. сум іабсі. 
Винлатісш вповні вклалќи 
табсіисчсння 
Відійшли на част. винл. та беї. 
Вілійншн на бстнл. крах іа-
бсіпсчеиня 
Вигасла важність табеиіечен-
ив 

3 

8 
1 

25 
26 

2Х 
і 
і 
.3 

6.3 
33 
34 

26 

_ 
57 

і 
і 

I I 
1 

63 
5Х 
60 

ЗІ 59 

10 

Рамм 94 223 

90 

І 

II 

353 

Члени, які виилатили вклад 
ки: 
(Приріст у сернќі) 
Вннлачснс іабсміечсння 
На бсткл. продовж, іабсіп. 

ЗІ 
З 

59 
ІЗ 

90 
16 

Раюм 34 72 Ї М 

(Убуток у серпні) 

(Померли) 21 
Вибрали готівку 21 7 
Повернені в активні І X 
Вигас'ло продовж, і а б е і и 5 5 

21 
2Х 
9 

10 

Ряюм 
aUu. 

27 41 68 

Рвіом усіх члеяіа У НС`оюзу 
і ннімем мкямя серпня 1987 18.638 49.600 6.617 74.855 

НОВІ МЕЖІ ВІКУ ТА СУМ 
ПРИ ЗАБЕЗПЕЧУВАННІ 

БЕЗ ЛІКАРСЬКИХ ОГЛЯДИН 
Важні від 1-го січня 1963 р. 

З 1-им січня 1983 р. ввійшли в силу нові 
межі віху та максимальні суми забезпечення, на 
які можна вносити аплікації ба ї лікарських 
оглядин, іа цќію зміною, апробованою рішенням 
Головного Екзекутивного Комітету, особи а 
доброму стан) здоров'я можуть вносити алліка-
цИ на забезпечення без лікарських оглядин а ось 
таких межах сум забезпечення та віку: 

$50,000 д о віку 40 років 
25,000 д о віку 45 років 
10.000 д о віку 50 років 
5,000 д о віку 55 років 
3,000 д о віку 60 років 
.1,000 д о віку 65 років 

Сума забезпечення з лікарськими оглядина-
ми не мас обмежень, за виїмком законних у 
деяких стейтах. 

ЗІСТАВЛЕННЯ ЗГІДНО З 
ЌЛЯСАМИ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ДЕПАРТАМЕНТУ 

МОЛОДІ: 

(Стан з ЗІ 1987) 

Кляса ТІ6 181 
Кляса Р70 134 

НОВІ КЛЯСИ: 

Кляса ЕІХ 2.527 
Кляса Е20 2.709 
Кляса Е65 304 
Кляса Р20 4.001 
Кляса Р65 137 
Кляса ТР65 1.279 
Кляса SP-4X 94 
Кляса SP-49 199 

Разом 11.565 

З А Б Е З П Е Ч Е Н Н $ І 
ДЕПАРТАМЕНТУ 

ДОРОСЛИХ 

Старий pit іабсіи 12 
Кляса Р70 60 
Кляса T V . 6SB 
Кляса W !....'. 9J21. 
Кляса Р20 ь . д . 8.040 
Кляса F20 : 7.186 
Кляса Е65 2.130 
Кляса Р65 і ;.... 1 . 0 7 5 ^ 
Кляса DP60 135 -
Кляса П Р 6 5 749 
Кляса S P - W Yt 132! 
Кляса SP-F65 104 
Кляса АОІ) 6.617 
Кляса ПО 408 
Кляса Т5 і І36::` 

ДОРОСЛІ ЧЛЕНИ з ' 
МОЛОДЕЧИМИ 
ГРАМОТАМИ: J 

Кляса Р20 569 J 
Кляса F20 342!" 
Кляса Р65 32"; 
Кляса Е65 65 
Кляса ГІХ j й ѓ , ; 

Разом ЗІ серпня 1987 ...37.982 ' 

У В А Г А ` ; 

Яку кожний вія'іілоамй урядовець і член УІІС`оипч повинен `'г 
прочитати і відповідно до неї лосіосувагнсі.. ,'; 

Ті повіиьіітні члені' ги члени Молодечою Департаменту, пні 
тут проюлоіпені в рскордоаому ѓвіті іа м-пь серпень 19X7 як 
суспендовані, можутьбути-ПРИЙНЯТІ паноновчлени УНС'ою-
іу. якщо зголосяться до секретарів своїх Вінілів і іаплаіяіі. та 
час сусііенпі вкладки, бо інакше члени будуть поібав.іеиі всіх 
ч.існсі.кнх нр.ін. іапомоі і прііаі.іеіи. іа виіінятќом тих прав, які t 
застережені і рамоіою і сіатутом. Те саме ві.іпоси`іі.си також :ю 
піч Ч.ІСНІВ. які впродовж серпня 1987 р. в іди перечѓ дні лінѓій і наѓ 
ЛОСІ не иол(К'п.шсм до інших повноправних НІДДІ.ІІИ УІІС'оину. 

L IMITATIONS OF AGES A N D A M O U N T S 
FOR N O N - M E D I C A L INSURANCE 

Effective January 1. 1983 

New limitations will be in effect from January 1, 
19B3. for maximum amounts of non-medical in-
aurance at various ages. With these changes, 
approved by the Supreme Executive Committee, 
persors in good health may submit non-medical 
applications for the following maximum amounts of 
insurance: 

$50,000 to age 40 
25,000 to age 45 
10,000 to age 50 
5.000 to age 55 
3.000 to age 60 
1.000 to age 65 

There is no limit to the amount of insurance with 
в medical examination except where limited by 
some state laws 

иіишиіііяшіиііішміімпііившаиііияіиіііііііі 
УКРАЇНСЬКА МОЛОДЕ! 
І ДЛЯ ТЕБЕ Є МІСЦЕ У ЦІЙ ВЕЛИКІЙ 

РОДИНІ, ЩО ЇЇ ЗВУТЬ 
іІьі БАТЬКО-СОЮЗ! 

ВОЛОДИМИР с о х л и 
ю л о в н н і і секретар 

І 

ГОЛОВНИЙ УРЯД УНС 
ГОЛОВНИЙ 

ЕКЗЕКУТИВНИЙ КОМІТЕТ 

Головний предсідник 

JOHN О. FLIS 
ЗО Montgomery Street 
Jersey City. N.J. 07302 

Заст. головного предсідника 

M Y R O N В. KURORAS 1 f 

107 llehamwobd D r i v e r 
DeKalb, III. 60115 

Гол. директор для Канади 

J O H N HEWRYK 
327 M c A d a m Avenue 
Winnipeg, Manitoba 
Canada R2W 0B3 

Заст. головного предсідника 

G L O R I A P A S C H E N 
235 N. Aldine Avenue 
Park Ridge. III. 60068 

Головний секретар 

W A L T E R Y. S O C H A N 
30 Montgomery Street 
Jersey City. N.J. 07302 

Головний касир 

ULANA M. DIACHUK 
30 Montgomery Street 
Jeresey City, N.J. 07302 

ГОЛОВНА 
КОНТРОЛЬНА КОМІСІЯ: 

NESTOR OLESNYCKY 
17 Garthwaite Теѓ. 
Maplewood, N.J. 07040 

TARAS SZMAGALA 
10976 Tanager Trail 
Brecksville. Ohio 44141 

WALTER KWAS'' 
Soyuzivka, UNA Estate 
Kerhonkson, NY. 12446 

EUGENE IWANCIW 
6138 N. 12th Street 
Arlington, Va. 22205 

" `""М'`'.' 

HELEN OLEK-SCOTT 
7644 W. Rosedale Avenue 
Chicago. III. 60631 

ANDREW KEYBIDA 
19 Rutgers Street 
Maplewood, N.J. 07040 

WASYL DIDIUK 
30 Allenhurst Drive, Apt. 402) 
Islington, Ont. 
Canada M9A-4Y8 

if 

л 

r 
r 
r 

ь 
і 

H 
18 
x 

, f 
ALEXANDER CHUDOUJ 
446 Van Bussum Ave. 
Garfield, N.J. 07026 

MYRON SPOLSKY 
158 Bannerman Avenue 
Winnipeg, Man. 
Canada R2W 0T4 

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР 
„СВОБОДИ" 

2ENONSNYLYIC 
30 Montgomery Street 
Jersey City, N.J. 07302 

ANATOLE DOROSHENKO 
1664 Taurus 
Cedarburg, Wise. 53012 

STEFAN HAWRYS2 
155 Erdenheim Rd. 
Philadelphia. Pa. 19118 

Very Rev. STEPHEN BILAK 
P.O. Box 33 — 2814 
Hollywood. Florida 33022 

LEONID FIL 
2091 Duberry Drive 
Pickering. Ont., Canada 
L1X 1Y7 

Г О Л О В Н І Р А Д Н І : 

WILLIAM PASTUSZ5K 
9 So. Chester Road 
Swarthmore, Pa. 19081 

ANDREW JULA 
15 Sands Avenue 
Ambridge, Pa. 15003 

TARAS MAKSYMOWICH 
1318 18th Street 
Miami Beach, Fla. 33139 

ROMAN TATARSKY 
26786 Eureka 
Warren. Mich. 48091 

TEKLA MOROZ 
345 36th Avenue 
Lachine, Quebec 
Canada H8T 2A5 

ПОЧЕСНІ ЧЛЕНИ 
ГОЛОВНОГО УРЯДУ УЌ'`-

MARIA CHUCHMAN 
Sts. Peter A Paul Residence 
No. 329 
221 Milner Avenue 
Scarborough. Ont., Canada 
M1S 4P4 

STEPHEN KUROPAS 
3301 N. Newland 
Chicago. Ill, 60634 

JAROSLAW PADOCH 
71 East 7th Street 
New York, NY. 10003 

GENEVIEVE ZEREBNIAK 
239-C Portage Lakes Dr. 
Akron, Ohio 44319 

ANNA CHOPEK 
678 44th Street 
Los Alamos. N.M. 87544 

WALTER ZAPARANIUK 
1211 Downer Avenue 
Utica. N.Y. 13502 

MARY DUSHNYCK 
2 Marine Avenue ' 
Brooklyn. N.Y. 11209 

BOHDAN I. HNATIUK 
535 Prescott Rd. 
Merion Station. Pa. 19066 

ANNA HARAS 
1930 Greenleaf Street 
Bethlehem, Pa. 18017 
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МІСЯЧНИЙ ЗВІТ ГОЛОВНОГО КАСИРА УНСОЮЗУ 
ЗА МІСЯЦЬ СЕРПЕНЬ 1987 РОКУ 

П Р И Б У Т К И : 

,-

Вплати вкладок усіх кляс 
Життьового Забезпечення 

Заплатќи Відділ 

i l l 

Вплати вкладок 
Акцидентового Забезпечення 

і . . - . . 

З 
з . . .„ . 
6...... 

332.26 
104.29 

1,462.80 
1.787.91 

536.02 
Т 1.553.46 
9. 

10. 
I I . 
12. 
ІЗ. 

148.15 
J73.66 
'40.58 
128.94 

1.726.87 
14 1.813.31 
І З ' 2.773.43 
16. 

19. 

2 ^ - , : . 
:тг 

299.17 
173.44 
330.87 

I .56U зб 
2 1 . . . 350JO 
2 2 . 
2 3 . 
2 4 . 

... 524.95 
181.13 
36.95 

25 1.626.27 
26 
2 7 , . . . . 
2 8 . . . . . 
2 9 
ЗО 
ЗІ . . . . . 

5.35 
1,101.90 

691.54 
Зі 1.50 

, ! 14.02 
98-84 

32. . . , , 1,135.65 
33. 
34. . . . . . . . . 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
4 1 . 

252.10 
643 .27 
495.93 

36.16 
640 .02 
333.87 

1,764.19 
187,94 
46 .76 

42 1.951.48 
44 284.15 
45.... 181.78 
46...... 232.28 
4? 1,263.18 
4f 219.50 
49 446`.49 
$Ѓ 549.57 
51 517.51 

% 

153... 
154.. . 
156.;.. 
157.... 
158.... 
162.... 
І63, . . 
164... 
165-.. 
167... 
168.... 
169.... 
170.... 
171.... 

2,127 .46 
.. 287.10 

420.25 
191.90 

. 710 .62 
309.00 

1,755.96 
331.96 
967.25 
141.30 

Ї.269Л9 
612.95 

. 982.55 

. 685.42 
172" 1.386.00 
173 3.282.51 
174- 1,039.77 
175 304.41 
176 396.76 
177. 
178. 
179. 
180. 
182. 
183. 
184. 
190. 
191. 
192. 
193. 
194. 
200. 
202. 
203. 

... 227.71 

... 281.51 
82.21 

... 337.81 

... 390.42 

... 670.99 

... 317.02 
25.32 

... 772.39 
143.92 

9.71 
. . . 721 .74 
.. 1.280.30 

22.58 
54.06 

204 1,256.86 
205. 
206. 
211. 
212. 
213. 

... 172.45 

.. 1.321.98 
102.45 

51.30 
... 278.98 

214 230.07 
215 10.81 
216 1,939.18 
217 1,737.02 
218 75.51 
219 308.21 
2 2 0 274 .76 

175.04 
524.27 
596.87 
484.96 
781.42 

5fc 102.25 
59 998.79 
б Ѓ 85.27 
6fc. _ 993.02 

141^(2 
23.16 

bf 1,530.58 
756.79 

7fr 141.75 
7 1 262.69 
76 905.69 
78 691.31 
81 135.80 
92 472.48' 
8? 1.323.51 
86 239.14 
87. 37.07 
88 1,972.63 
91 64.2Г 
92.....: 9.25 
93 402.78 
94 1,987.53 
9 ^ 222 .20 
96 720.83 
98 :... Jfr58.53 
99 м...`. 108.37 

ІОО З ti 4.97 
lOf 4М.4! 
І02 425.56 
ЮЗ' 982.2! 
104 190.33 
105 467.76 
Ю6 609.08 
ЩМ "222.37 
108 17.39 
109. S6.8I 
ПО' 669.05 
112 344.33 
113 369.22 
114 828.06 
115 ^704.88 
ѓїй......:..:'.. `'375.64 
119 199.57 
I20....f 388.18 
123 1.842.43 
123 70.33 
129. . - 590.37 
124... 67.16 
126 30.45 
1 2 ^ 3.289.53 
ІЏ 513.03 
130 196.09 
131" 888.12 
132- -179.05 
ІЗ$ '670.94 
134 177.91 
135 21.42 
136 789.30 
137 474.16 
139- 468.46 
140 16.82 
141 10.88 
Ц З - 476.77 
145 25.03 
1^6 1,089.06 
147 653.03 
149 49.28 
131 19.45 

1.757.60 
147.72 
510.99 
181.42 

17.67 
... 365.41 

14.04 
... 956.19 

231 1,140.41 

221. 
222. 
223. 
224. 
225. 
226. 
228. 
230. 

324 
325 
328 
330 
331 
332 
333 
336 
337 
338 

^ 4 1 . . . : . 
342 
345 
346 
347 
348 
349 
350^.:; 
Щ..... 
353V.. 
354 
355 
356 
361 
362 
364 
367 
368 
370.. . . 
371. . . . 
3 7 2 . . . 
3 7 3 . . . 
374... . 
375... . 
376.... 
382.. . . 
3 8 3 . . . 
385.. . . 
3 8 7 . . . 
389.... 
394.... 
3 9 5 ' . . 
3 9 9 ' . . 
4 0 1 . . . 
4 0 2 . . . 
4 0 3 . . . 
404. . . . 
406.. . . 
407.. . . 
408.. . . 
409.. . . 
412.. . . 
413. . . . 
414.. . . 
4 1 5 ' . . 
4 1 6 ' . . 

233.:..:. 
234. 
235. 
236. 
237. 
238. 
239. 

3.38346. МЬ, 
... 40340 

349.27 
... 275.77 
... 496.08 

739.0! 
945.99 

240 2,049.66 
241 12.48 
242 2.691.48 
243. 
245. 
247. 
248. 
253. 
254. 
256. 
257. 
258. 
259. 
261. 
264. 
265. 

113.73 
920.71 

... 259.44 
108.87 
30.73 

... 536.42 
186.11 

... 811.54 
7.64 

... 269.26 
843.10 

84.70 
79.30 

266 1,658.35 
512.98 
356.76 

... 337.00 

... 30113 
973.44 
165.96 
24.01 

484.48 
277' 2.859.86 

267. 
268. 
269. 
270. 
271. 
274. 
275. 
276. 

280. 
281. 
282. 
283. 
285. 
286. 
287. 
288. 
290. 
291. 

17.04 
377.27 
147.35 

... 536.85 

... 801.85 
122.88 
773.10 
47.40 
21.93 

309.12 
292 1.241.18 
2 9 3 . 

295. 
296. 
301. 
302. 
303. 
304. 
305. 
306 
307. 
309. 
312 

173.47 
32.68 

565.61 
61 .19 

443.54 
13.00 

208.40 
481.35 
861.22 
139.34 

.102.95 
75.31 
54.16 

316 2.717.42 
317. 
318. 
320. 
321. 
322" 
323. 

372.93 
58.75 

62590 
.496.44 
275.64 
369.1! 

419' 
4 2 1 ' 
4 2 2 ' 
4 2 3 . . 
4 2 4 ' 
4 2 6 . . 
4 2 7 . . 
4 2 9 . . 
4 3 0 . . 
4 3 2 . . 
4 3 3 . . 
434 . . 
435.. 
437.. 
43Х.. 
439.. 
440.. 
441.. 
442.. 
443.. 
444' 
44Х.. 
450.. 
451.. 
452.. 
454' 
456.. 
457.. 
45Н' 
459' 
4 6 1 . . 
4 6 2 . . 
4 6 4 . 
465.. 
4 6 6 . 
4 6 7 . . 
468.. 
470.. 
471. . 
472.. 
473. . 
474.. 
4 7 6 . . 
4 7 7 . . 
4 7 9 . . 
4К0 
4X1. 
484 
4X5 
4X6 
4X7. 
4ХХ 
4 X 9 ' 
4 9 0 . 
492 
4 9 7 ' 
498".. 
500 
502 
504' 
504 
505 
506 

185.40 
807.57 
272.12 
386.11 
726.57 
267.28 

50.69 
1.189.94 

301.52 
176.36 
333,89 
455.35 
312.14 
552.29 
282.80 
801.40 

1.441.90 
364 .34 
634 .11 

2 .404 .92 
172.47 

31.31 
106.08 

1.345.75 
514.84 
351.84 
643.58 

1,711.10 
123.19 
688.01 

3.088.72 
36.03 

926.65 
1,145.41 

15.40 
104.17 
437.58 

1.205.44 
630 .30 

4.51 
151.56 
2 4 5 . 3 6 

4,755.96 
287.97 
158.41 
57.45 
48 .47 

289.20 
1,731.71 

128.91 
346.83 

69.88 
20.54 

770.42 
141.58 
688.39 

85.61 
711.64 

1.413.85 
830.95 

І.Х63.ХХ 
236.52 

2.ХХХ.Х9 
9.30 

І .2Х6.ХЗ 
.514.73 

2.02 
6X9.00 
ї'х 1.40 
867.00 

83.34 
475.32 
418.91 
211.30 
439.23 

3.55 
1.785.54 

805.82 
261.43 
577.72 
726.14 
46Х.Х0 
І05.Х2 
16X74 

3.396.92 
584.6Х 
ІХІ.Х7 
І09.2Х 
250.63 
699.84 
217.54 
175.46 
222.27 
120.00 
309.30 
430.55 

1.229.46 
ІЗЌ. 18 

12.14 
40 .97 

4X9.04 
131.70 
503.61 
ХІЗ.Х4 

32.50 
196.29 
62.87 

121.05 
1.236 97 

558.99 
76.00 

305.63 
61.36 

283 51 
ЧН 51 
575.92 
413.92 
551.93 

6.04 

Йк.іа їќм зібрані н усіх 
ќлясах Життьової о Зобеімсчсніія 210.900.17 

Відділ 

6 . . . 
7.... 

10... 
I I . . . . 
14... 
1 5 ' . 
16... 
17... 
20... 
22..., 
25.. . 
27.... 
32. . . 
35.. . 
37... 
39. . . 
42. . . 
44.. . 
4 6 . . . 
4 7 . . . 
48... 
49... 
50V 
51... 
55... 
57... 
59... 
62... 
66... 
67... 
70... 
75... 
76 . . . 
78... 
81... 
83... 
88... 
93... 
94... 
95 ' . 
96... 

101... 
102... 
103... 
104... 
105... 
106... 
107... 
108... 
ПО... 
115... 
116... 
119... 
120... 
121 
123... 
124... 
127'. 
128... 
130... 
131'. 
133... 
137... 
143... 
145... 
146... 
147... 

Заплатив Відділ 

6.20 
34.30 

6.40 
4.80 

11.00 
26.95 
37.65 
18.10 
15.30 
7.80 

24.00 
12.55 
11.00 
18.00 
24.90 
13.85 
58.00 
23.10 

.85 
26.00 
94.00 

9.20 
6.30 

17.65 
10.90 
8.85 

38.20 
56.05 

2.45 
26.00 
1120 
6.50 

10.55 
42.30 
16.65 
2.25 

20.40 
75.45 

.85 
76.00 
16.40 
6.45 
9.20 

.85 
38.20 
11.60 
11.00 
20.60 
40.30 

.85 
194.55 
42.15 

4.05 
14.00 
10.90 
1J.00 
5.70 

4 Л 0 
44.40 
11.00 
22.20 
9.55 

21.05 
12.20 
6.55 

11.00 
43.25 
21.60 

11.00 
35.70 
16.70 
13.50 
41.60 
43.10 
47.50 

5.85 
11.35 
8.30 

53.28 
79 .10 
90 .31 

3.35 
41.30 
35.40 

5.00 
8.30 
8.25 

52.80 
....... 25.20 

9.20 
34.30 

3.25 
216 26.00 
217 23.10 
219 85 
220 11.75 
221 37.05 
230 5.65 
231 90.50 
233 49.30 
234 1 5 0 
236 9.20 
237 11.00 
238 145 
239 25.20 
240 103.35 

149. 
153. 
156. 
157. 
158. 
162. 
164. 
168. 
170. 
171. 
172' 
173. 
174. 
178. 
180. 
183. 
184. 
192. 
194. 
200. 
204. 
205. 
206. 
214. 

242... 
245... 
247... 
248'. 
253... 
257... 
261... 
266.. 
268.. 
269... 
270.. 
27!.. 
277' 
282.. 
283.. 
287.. 
291.. 
292.. 
293.. 
295:. 
301.. 
304.. 
305.. 
307.. 
316.. 
317.. 
320.. 
328.. 
332.. 
333.. 

52.20 
3.40 
2.50 
5.10 
2.95 
7.90 

13.50 
18.95 
19.30 
13.00 
8.00 

30.75 
76.50 
2195 

6.50 
48.65 

9.05 
45.25 
11.00 

-41,00 
18.80 
2.45 

35.00 
3 9 3 0 
11.00 
6 4 0 

34.75 
5.40 
2.20 

^6.50 

336 48.90 
337 9.20 j) 
338 ПОО 
345 26.00, 
346 53.90 — 
347 4 .73 :^ 
348 34.25 
349 .-. 24.45. 
352 68.10 Я 
3 5 3 ' 120.35; Џ 
361..: 4.25 
362 27:60 
368 24 .90 ІЦ 
371 37.35 
372 6.50ч$ 
383 13.00 
385 46AQA' 
387 32.25 
395 26.20 
399-.. . . . . 96.90 4 
401 . 30.40 
402 57,95и; 
406 І І.О0: і 
407 4 8 . 3 3 І . 
408 10.25а і 
412.... 2100 
414 28.00-, 
415 9.20 І 
416. 
417. 
418. 
419. 
421' 
422' 
423. 
424' 
427. 
430. 
432. 
434. 
437. 

BLuL-i ПрЬашіи. Ьи'а Січш 

Грииик Лаврснс 
Стельмах Стелла 
Джаксон Джеймс 
Гусіп Франсез 
Фусіл Франсез 
І скал о Іван 
1 скало Іван 

58.90 
18.40 

1.00.4 
1195 
58.00 
24,15 
1 4 5 

10.05 
69.55 

..... 34л60 
'30.60 

97,60 
4.35 

439 3 9 3 0 
440 ШЮ 
442„..... -2^5 
444- тло. 
448 91М 
450 ;А4Д 
451 б # к п 
4 5 2 . ДДОГ 
454 И№н 

16" 
321 

130 і 
.152 
.152 
352 і 
.153 
358 
.161 
361 
361 
367 

71 
73 
75 

379 
$99 
4 0 6 

џ 
4 1 4 

Џ 
423 
427 
441 
448 
448 
451 
452 
452 
452 
465 
468 
484 

' 

. 

ШонссіЙ Катерина 
Струтинський Юліян 
Василиќ Тетяна 
Васнлик Тетяна 
Фнлоновнч Василь І 
Форемаи Салі І 
Форемам Салі : 
Кіт Дмитро 
Кіт Дмитро 
Присташ Павло 
Пристані Павло 
Сорівка Текля 
Бара гўра Марія 
Бакун Петро" 
Похмурськнй Михайло 
Бон Іван і-
Борўта Іван 
Тихий Анна 
Гехкель Софі'я' 
Бренлзій Стефан 
Ногаш Петро 
Масник Ольга 
Чеплнк Гслсна 
Шкільник Ілля 
Шкільннк Ілля 
Алріянович Софія 
Данчак Іван 
Шиманськнй Лідія 
Розлольськнй Василь 
Капор Іван 
Бріттоп Во. олнмнр 
КозиЦький Андрій 

і Ѓу леви ч Марія 
Ґрслях Р л а 
Греляк Роте - г 
Ґреляк Р о м 
ґнба Іван 
Бусько-Маѓла 
Хол ява Онуфрій 

. 

... 

і 

. 

і М ^ і 
и 

5,000.00 
1.000.00 
1.000.00 

500.00 
300.00 

1.000.00 
5.000.00 

500.00 
500.00 
500.00 
500.00 
500.00 
500.00 

1.000.00 
300.00 
300.00 
500.00 

1.000.00 
1.000.00 
1.000.00 

500.00 
300.00 

1.000.00 
1.000.00 
1.00000 

зоо.оо 
1.000.00 

500.00 
500.00 
500.00 
500.00 
500.00 
500.00 

1.000.00 
1,000.00 
1.000.00 

500.00 
300.00 
300.00 
500.00 

1.000.00 
500.00 
500.00 

1.000.00 
500.00 

1.000.00 

456. 
4 5 8 ' 

АЖ. 

4 5 9 - UL90. 
461 
462 
464 
465 
466:.;.... 
467 
471 
472 
473 
484 
489 
497.„. . . . 
498.:;.... 
500 
503.. . . . . . 

v^Wft 
н Ш 
-6 .50 . 
20.85 

.—.." rS.26.1: 
4.80 

..... бТМ 
37.65 
33.80 
12.10 
3.20 
2.90 
3.20 

38.30 
12.00 

Вкладки зібрані в клясі 
Акцидентового Забезпечення 5.190.54 

ВИПЛАТИ ПОСМЕРТНИХ ЗАПОМОГ У МІСЯЦІ 
СЕРПНІ IWfPOKV 

Відліт Прі ім'в Сумл 

7 
8 

39 
39 
44 
55 
65 
72 
75 
76 
76 
78 
96 

112 
113 
122 
;І30 
136 
146 
146 
150 
150 
150 
150 
161 
163 
168 
175 
192 
200 
200 
204 
213 
223 
233 
233 
236 
238 
240 
245 
253 
254 
257 
257 
274 
277 

Мигалко Марія 
Сілу лак Роман 
Шевчик Роман 
Шевчик Роман 
Минула Ольга 
Джаксон Джеймс 
Голубець Михайло мол 
Ксллся Йосиф 
Скорупа Теѓля 
Горішини Олексій 
Стуй Михайло 
Орховський Гелена 
Маланчук Богдан 
Іваночко Марія 
Філіпі Антоній 
Хоптовий Юлія 
Рупиш й о с и ф 

Плітка Богдан 
Біловус Йосиф 
Біловус Анна 
Кіннас Домќа 
Доскоч Йослнф мол. 
Никорчук Василь 
Смічерко Анна 
Пснлак Анна 
Симуляк Анна 
Лабуза Анна 
Скорупа Текля 
Політило Текля 
Вовк Михайло 
Мулра Марія 
Баксович Стефан 
Маслій Марія 
Васловський Марія 
Чорний Вололимир 
Осілач Мирон 
Балл Наталка 
Музика Софія 
Шішўлќа Іван 
Палазій Іван 
Лесииіин Павло 
Хома Анна 
Шоп Анна 
Шоп Анна 
Гула Петро 
Похмурськнй Михайло 

' 1.000.00 
500.00 

1000 .00 
2.000.00 

500.00 
1.000.00 
1.500.00 

500.00 
500.00 

1.000.00 
500.00 

1,000.00 
1.000.00 

500.00 
500.00 
750.00 
500.00 

500.00 
500.00 
500.00 
500.00 
500.00 
500.00 
500.00 

1.000.00 
1.000.00 

500.00 
500.00 
500.00 

1.000.00 
1.000.00 
1.000.00 

344.00 
1.000.00 

500.00 
1.000.00 

500.00 
300.00 

1.000.00 
1.000.00 

500.00 
500 00 
500.00 
500.00 

1.000.00 
500.00 

Разомч;. . . .74.494.' 

В И П Л А Т И З А П О М О Г і Б Р А Т С Ь К И Х Ф О Н Д І В ЗА 
М І С Я Ц Ь СЕРПЕНЬ 1917 

".".4.W 
і Відділ Пріівище ім'а Суме 

Н р 

Ѓпаѓюќ Анна ч' 
Кіплрат Анна 
Шмілт Марія 
Кумановський Ілько 
Шнічка Катерина 
Канарчук Ольга 
Смоляк Марія 

„Черслаха. Остап . 
Чсрсішпа.`Анастасій і 
Івапчух Йосиф І 
Шевців Анна 
Гал зі, Михайло і 
Ґалзь Вололимир 
Фатюк Лсон 
Цмаііло Розалія 
Калрина Гелена 
Козак Стефан І 
Поптик Станіслава 
Поитик Василь '. 
Савиііьяий Василь г 

БолИар Анна н 
Та кой Анна 
Та кой Петро ` '-
'Ѓймень Натті '---
Бсжканький Анна 
Ліііинськнй Михайло 
Буќла Стефан 
Стсиь Михайло 
Бобсрський Микола 
Бобсрський Вололимир 
Макар Марія 
Тсрленькнй Катерина 
Шишка Неслава 
Шуровський Роман 
Галичий Марія 
Ковбасноќ Ссрафіма 
Калйновський Анатолій 
Калиновсьхий Софія 
Конопка Стефанія . 
Лукашсвич Марій 
Лукаінсвич Зснон 
Ќлічуќ Микола 
Ліпчак Богдан 
С'ольськнй Станіслав 
Шкурко Микола 

ч)тШ.аи 

50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
5000 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

'азом , 2.250 00 

ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 
ПРИБУТКИ ЗА СЕРПЕНЬ 987 

іЧленські в`кладки _.., $216,090.71 
Прибутки книгарні і друкарні 79.308.62 
Прибутки від інвестицій: 

Бонлів $361.591.81 
Реальності в Кергонксоні. Н. Й 139.772.78 
Ѓіпотечних позичок 37.051.47 
Членських позичок 2,193.36 

і Уділів 2.808.11 
Банків 587.22 

Р а з о м $544 .004 .75 

І Звороти: 
Федеральних і стситових податків .а 
СОЦІАЛЬНОГО забезпечення працівників $15.406 26 
Канадських податків і пенсійних оплат 

І працівників '„ . 254.45 
Податків від заморгеджованих реальностей .... 1.623.00 
Премії шпитального забезпечення 
працівників 1.079.56 

і , Стипендії 300.00 

Кошѓм публіісації^Свободи'!.. . .—".. 
Кошти асекурації І м....:.!.........-. 
Коштів інвестиції 
Банкових оплат 

34.615.17 
72S.63 
200.QO 

MW.6I 

Разом 355.642 44 

Різні прибутки: і' '^-

Пожертви д о Братського Фонду $4.462.85 
Пожертви д о Фонду Оборони Укр. Спадщини . 10.69 

Р а з о м S4.473.54 ,Л 

Інвестиці ї : 
Дозрілі і продані бондн 
Сплачено ѓіпотечних позичок 
Сплачено членських позичок . 

$30.416.27 
237.248.75. 

10.738.87 

Разом $271.403.89 

Разом загальний прибуток на серпень I9J7 .$1.177.964.19 

В И Д А Т К И ЗА С Е Р П Е Н Ь 1907 

-Оплати членам: 
Грошові звороти .., 
За дозрілі внвінувальні грамотќ 
Посмертні допомоги 
Відсотки від посмертних допомог 
Вкладки за дітей, яких родичі померли 
Премії за рсасикурацію — ? 

Повернені вкладки 
Допомога з Фонду Братського 
Виплати з Сирітського Фонду 
С т и п е н д і ї І - , 

І І І 

'-
$36.940.77 

90.090.88 
74.494.00 

81. і Ѓ ; 
172.3^ 

1.574.38 , 
239.47 

2.23О.0О-
1.846.59 -

I I .900.00' , 

Разом $219.589.41 

Видатки: 
Союзівкн 
Книгарні і друкарні 

. .СВОБОДА" за орган 
Організаційні видатки: . , , ` 

Оголошення 
Лікарські баданќа нових членів 
Винагорода обласних організаторів 
Винагорода Відділових організаторів 
Кошти подорожей обласних організаторів 

џ 
SI6I .620.22-" 

92.437.22;^ 
50.000.00 , , 

626.57 v'. 
329.86 ' 

5.576.92 
210.00 

2.09295 

Разом $8.834. 
У. 

Платні, забезпечення і податки: 
Платня головних урядовців 
Платня працівників 
Премії за шпитальне забезпечення 
працівників 
Премії а забезпечення працівників від 
випадку 
Федеральні і стейтові податки та соціальне 
забезпечення працівників 
Канадські податки і пенсійні оплати 
працівників х...і.и^7. 

$ І 2 . 9 І 6 . 6 8 Г , 
3 6 . 6 7 6 . 1 9 ^ 

15.094.47;: 

V ^18.80 

19.057.34 

311.59 . 

Разом S84. t75. t7 , ( 

Загальні адміністративні видатки: 
Кошти актюарія і статистики 
Банкові оплати за опіку над бондамн 
КННЖКН І ДруКН ^пр„і . . .+лі . . . . 

.Вкладки до братських конгресів ^џ,итщ 
Меблі і машини 
Загальні канцеларійні видатки 
Оплати до асеркураційннх ўрадів 
Поштові оплати 
Кошти друків і приборів 
Кошти телефону 
Загальні кошти подорожей 

Ш 
$475.00,. 

66.43 
-3,356.72 
2.916.16 
1.832.26 

99.00 
2.036.73,н 
4 .972 .ф 
3,414.74, 
4.933.15 , 

Разом S24.I19.87. 

Різні видатки: 
Страта при продажі бондів $83.94,. 
Дотації 4.825.00 
Спортова акція ..:...,... 1.419.46 -
Кошти українських публікацій 39.362.56 
Виплати Відділу Братської діяльності! 40.90 
Кошти компютеризації 8.000.00 

" О ' 
Р а з о м $53.731.86 

Інвестиції: 
Уділено ѓіпотечні позички 40.000.0,0^ 
Закуплено уділи ..„ .....; 2,783.її` 
Уділено позички.на підклад грамот 3.793.36 
Капітальний ремонт на Союзівці —.„ 8.688.59. 
Закчплено елект. машини ..;.... 6 3 7 . ^ 

Разом $55.902.87^ 

Ви латки за серпень 1987 $750.313.83 

Б А Л Я Н С 
' і 

СТАН Ч И Н Н И Й : 

Готівка $1.317.381.61 
Бонли 43.459.691.26 
Уділи 1.192.618.64 
Ѓіпотечні позич` 
ки 4.565.156.97 
Позички на грамо-
ти 712.000.11 
Реальності 1.194.925.39 
Друкарські і слсктронічні 
машини 335.787.39 
Позичка для Корпорації 
Дому У Н С 7.000.000.00 
Позичка дня УНС 
Корп. ім. Д. Галичи-
на 104.551.04 

Рязом 559,882.112.41 

СТАН Д О В Ж И Н И 

Фонди: 

Забопеченевий .$57.635.043.72ч; 

Агцидеитовий .. 1.568,965.04..' 

Братський І02.489.65` 

Сирітський 363.386.31 

Захисту 121.712.51 ч 

Н а г л о ї потрс-

би 90.515.18 

Разом S59.882.112 41 

Вступайте в члени 
Українського Народного Союзу 

УКРАЇНЦІ! НАШОЮ МЕТОЮ Є ЗАБЕЗПЕЧИТИ В УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДНОМУ СОЮЗІ КОЖНОГО УКРАЇНЦЯ І 
УКРАЇНКУ, ЯКІ ЖИВУТЬ В АМЕРИЦІ Й КАНАДІ! 

BWB 
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ЗВІТ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВІДДІЛУ УНСОЮЗУ 
SF "̂?4 

ЗА МІСЯЦЬ СЕРПЕНЬ 1987 РОКУ 

'ЗДОБУТКИ ОРГАНІЗАТОРІВ УНС`ОЮЗУ ПО 
ОКРУГАХ У С`КРИНІ IW7 р. 

Округа НЮАРК 

Оргміитор ) Лрялбм у Сулџ м№і Рамм t 
Ht7p. 

Окруіа А.1КНТАВН 

І47 Катерини Гунаіілюк 4 16,000 2сп 12 

Округа БАЛТИМОР 

З 15.000 15 

Окруіа БОФФАЛО 

2 10.000 2ЛДД 9 

Округа 41 ЌАГО 

15 О Зннкж 

127 Марія Гаривус 

35 Б. Кончх к 
і 125 С Ьоіач 

259 Юлія Гмлик 
і 379 В Ссмкіа 

39.000 
3.000 
1.000 
1.000 

4с 11 4 
9 
6 

ІЗ 
7 44.000 4сп 

- Округа КЛІВЛЕНД 

102 Н. Ьобсчко 2 6.000 
і 233 Гсгяна (`і.нгцнка І 5.000 
364 II Ьоііко 2 2.000 ' ї ї ' 

16 
4 

ІЗ.( 2ТР 

Округа ДІТРОЙТ 

Х2 О. Маруииік 
292 С'ѓела Фе пік 

6.000 ІЛДД 
5.000 ІЛДД 

З I I . 2АДД 

25 М С'геііііиа 
З М. (`геншіа 

Н. Ьоііко 
Н. ('очам 

Округа ДЖЕРЗІ СИТІ 

3 30.000 
7 230.000 
4 43.000 
І 14.000 

Зсм 5 
16 

2ТР їси 

15 317.000 2ТР 4сп 

Округа МОНТРКАЛЬ 

434 Олександра Долі.нииі.ка 3 3.000 
465 І'скла Мороз І 1.000 

2ТР 
ЃЃІ' 

15 
9 

4.000 ЗТР 

27 р, Лаішчах 
65 Л. С`ммт 

214 Н. БОЙКО 
306 Лмма Жхііко 

3.000 
2.000 
2.000 
1.000 

2ТР 

К 

із 

8.000 

277 О Сіа.ти. 

Xft І.С`граіп 

Округа НЮ ГКЙВЕН 

І 1.000 

Окруі а НЮ ЙОРЌ 

І 1.000 

Округа НІ Я ЃАРА (Канада) 

. 

`і 'І-
2 І 

403 Марія Нечаіі 
45К Д Пімм 

І 1.000 
8 45.000 ЗЛДД 

4 

І 

9 46.000 ЗЛДД 

IftX І Бабин 
Н БОЙКО 

349 М Зачарко 
353 Й РІішмк 
372 М Сіемима 

Округа ПЕРТ АМБОЙ 

І 5.000 ІАДД 
1 2.000 

І 50.000 
І 2.000 
І 1.000 IP 

5 60.000 ІАДД ІТР Ісп 

Округа ФІЛЯДЕЛЬФІЯ 

32 Н Яків 
83 С'. Гаврнім 
95 І. Ковальчук 

156 С' Матуінак 
216 Н БоЊсо 
231 В Пастушок 
261 П. Арко тіш 

1.000 
1.000 
2.000 
1.000 

75.000 
1.000 
2.000 

ІТР 
ІТР 

ІТР 

4 
5 
2 
5 
7 

24 
І 

S 83.000 ЗТР 

Округа ПІТТСБУРГ 

53 Л. Головатіїіі 
276 С .̀ Іваніінькин 
481 Гелем.і Возняк 

5.000 
2.000 
5.000 

о! 
ѓІ і -

Ієн 
І CM 
2сн 

4 12. 4сп 

217 С .̀ Приймак 
316 1. Галўѓя ' 
367 В. ПОПОВИЧ 

. 

Округа Р О Ч К С Т Е Р 

3 2.500 19 
ft 15.000 17 
1 500 . . 2 

10 18.000 

Округа Ш А М О К І Н 

305 Марі аре та Генѓомі 1 1.000 7 

' 

Окруіа ( И Р А К Ю З И - Ю Т И К А 

271 1 Чопко 

88 В. Квас 

282 Мері Волосќі 

22ft К ) . Гаф.ммі 

179 Л ю і і а Гр іш 

48ft В Орснчук 

3 9.000 3 

()круі а Т Р О Й 

ft 9.500 З'І'Р ft 

Округа ВІЛКС БЕРИ 

2 2.000 3 

Округа Ц Ќ И Т Р А Л Ь Н А 

1 50.000 1 

Округа С Т. Л У Ї З 

2 2.000 2 

НКОБ`С Д Н А Н І В І Д Д І Л И 

1 1.000 1 

З Д О Б У Т К И О К Р У Г У Н С О Ю З У 
У С Е Р П Н І 1987 Р О К У 

І 
1. Філядельфія 
2. Піттсбург 
3. Шамокім 
Ш Алентавн 
3L С`крснтон 
6. Вілкс Бсрри 

^ ; . Разом 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА СУМУ 

5 
о 

її І! і 
тШ в ^ о! 

" і 
= Z 

Округи ПЕНС Ь Л И В А Н І Ї 

40 8 101 $83.000 $525.000 8 
18 4 42 12.000 111.000 
17 1 ЗІ 1.000 89.000 -
ІЗ 4 27 16.000 223.000 3 
5 - 5 - 11.000 1 
7 2 10 2,000 55.000 -

100 19 216 $114.000 1.014.000 12 

Округи МЕРИЛЕНДУ 

Балтімор З 37 $15.000 $137.000 5 

Округи НЮ ЙОРЌУ 

Ню Йорќ ЗІ І 57 $1.000 
С`ира юозн-Ютика 14 3 14 9.000 
Рочсстср 10 10 44 18.000 
Трон 8 6 27 9.500 
Боффало 7 2 18 10.000 

160 .000 -
57.000' 

114.500' З 
69.500 
5І.ООО,ѓ'3 

Разом 70 22 160 47.500 452.000 6 

. 

1. Њоарк 
2. Джерз і С'иті 
3. Перт Амбой 
4. Пасссіік 

О к р у ш Н Ю Д Ж Е Р З І 

18 6 43 
11 15 44 
12 5 ЗІ 
4 16 

$8.000 
317.000 

60.000 

.,'.-
-

554.000 2 
657.500 
2 9 3 . 0 0 0 ' 2 
375.000 

Разом 45 26 134 385.000 1.879.500 4 

Округи ІЛЛИНОЙ. МИШИГЕН. ОГАЙО 

1. Чікаго. І.і.і. ЗІ 7 70 $44.000 
2. Детроііт. Міни. 20 3 44 11.000 
3. Клівленд. Огайо 20 5 37 13.000 
4. Ямі сѓани. Оіайо 7 17 

і -і 

, ' -
$232.500 ' І 

119.000 5 
265.500 І 

59.000 

Разом 78 15 168 68.000 676.000 w 7 

Окруш НОВОЇ АНГЛІЙ 

1. 
2. 
3. 

Н ю Гсйвсн. К о н и . 
Бостон. Масс. 
BvncaKci. P.Ай. 

14 
5 
ft 

1 14 
ft 

ІЗ 

$І.ООО $98.000,. І 1 
59.000, І 
8І.(Ю0 :-. 

Разом 25 33 S1.0C0 238.000 .2 

Окруі н ЗАХІДНІХ СТЕЙТІВ Америки 

1. Центральна 
2. Міннеаиоліс. Мін. 
3. С'т. Л Ў І С . М О . 

ft 
ft 

з 

1 

2 

1 
4 
3 

$50.000 

2.000 

S 50.000 
2ft.OOO 

3.000 

1 

Разом 15 $52.000 $79.000 

Необ`лмані 
Відділи в Америці 20 23 

Округи КАНАДИ 

1. Торонто. Омт. 
2. Монѓреалі.. Квеб. 
3. Ніяіара. С)нт. 
4. Захід Канади 

Разом 

21 
ft 

10 
14 

тг 

19 
ЗІ 
23 
12 

ІЗ 85 

$1.000 S199.000 

$52.000 
4.000 ft8.500 

46.000 123.000 
V ' 38.000 

50.0MV 281.500 

Загальна сума 412 103 864 733.500 4.956.000 
"ft і 

џтятщш Џ 
-

ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ „УКРАЇНА В АНГЛОМОВНИХ ВИДАННЯХ" ім. МАРУСІ БЕК 
Закінчився ще один. Вось-

мий з черги, конкурс для 
молоді ..Україна в англо-
мовних виданнях'` ім. Ма-
русі Бек. проголошений на 
1986 рік. З задоволенням 
т р е б а з а з н а ч и т и , що цей 
конкурс був особливо успі-
шним головно завдяки тим 
. . п е р ш о с т о р і н к о в и м " по-
діям, які стосувалися Ук-
раїни чи українців в 1986 
році. Вони дали учасникам 
Конкурсу нагоду послужи-
тися більшою кількістю 
джерел, зібрати більше ма-
тер†ялу та тим самим збага-
тити свої збірники. 

Широко розголошена тра 
гедія в Чорнобилі й розтя-
гнутий судовий процес Іва-
нз Дем'янюка, який почався 
в ЗСА. а після його видачі 
Ізраїлеві п р о д о в ж у є т ь с я 
т а м . с т а н о в и л и дві такі 
важливі події, про які преса 
майже постійно писала. Оче 
в и д н о ті часті р е п о р т а ж і 
причинилися д о збільшення 
обсягів збірників д о ' т а к о ї 
міри, що члени жюрі були 
примушені присвятити чи-
мало часу запропонованим 
збірникам та мали чимало 
труду з остаточним виріше-
нням нагород, бо лінія яко-
сти. якою відмежувались 
одні збірники від других, 
була дуже тонкою. 

Оцінюючи збірники, жю-
рі брало до уваги не тільки 
кількість та якість матсрія-
лів. але й їхнс уформлення. 
Піл останнім оглядом нс-
о д н о р а з о в і конкурсники 
особливо добре вив'язали-
ся. мабутьдавдяки досвідо-
ві. який набули своѓю уча-
стю в попередніх KOHKVP-
сах 

За рішенням жюрі прн-
значено такі нагороди: стар 
ший відділ (18-24 років) — 
першу нагороду в сумі 500 
дол. отримала Ангзія Кар-

А ні зі я Кармазин 

м а з и н . д р у г у н а г о р о д у в 
сумі 300 дол. одержала Ок-
сана Родак. третю нагоро-
д у не п р и д і л е н о н і к о м у , 
молодший відділ (14-18 ро-
ків) — першу нагороду в 
сумі 300 дол. призначено 
Наталії Фессак. другу на-
городу в сумі 200 дол. 
Лесі Метулинській. третю 
нагороду в сумі 100 дол. 
Марті Подолюк. У цьому 
в ідд іл і в секції г у р т о в и х 
учасників призначено рівно 
цінну третю нагороду в сумі 
100 дол . Тарасові Качма-
рові та його родині. 

Анізія Кармазин народи-
лася в 1964 році в місті 
П а р м а . О г а й о . Батько 
Адріян помер, мати Лілія, 
п р о ф е с і й н а учителька та 
бібліотекарка, живе в Клів-

членді і с членкою 12 Відділу 
СУА. Батьки належали до 

' Пласту, д о якого належить і 
вона. Анізія живе в Чикаго, 
де одержала універснтстсь-
кий ступінь з красного ми-
стептва і де сподіється одер-
жати ступінь магістра -І істо 
рії мистецтва при КІННІ цьо-
го року. Анізія луже рала 
своєму українському похо-
дженню та вдячна батькам, 
шо виховали її в у кра інсько-

Оксана Родак 

му дусі. Це вдруге Анізія 
одержала першу нагороду. 

Оксана Родак наролила-
ся в 1967 році в Торонто. 
Канада. Батьки Петро та 
Валентина живуть в Гороіі-
то. де живе й Оксана. Баті-
ко — інженер-хсмік та учн-
тель. а мати диригентќа та 
учителька. Обоє дуже діяль-
ні в Українському Братсько 
му Союзі та ОДУМ-і і в 
інших організаціях, де зав-
жди займали та займають 
провідні пости. Вони відомі 
як з а с л у ж е н і г р о м а д с ь к і 
діячі. Оксана закінчила кур 
си українознавства в школі 
ім І. Котляревського з від-
значенням та перший рік 
студійна факультеті музики 
при Торонтонському унівср 
ситеті. За свої успіхи одер-
жала стипендію ..Ґлен Ґулд 
Мсморіял" та інші вілзна-
чсння. Вона належить ло 
ОДУМ-у . ансамблю банду-
ристів ѓа ло університстсь-
кого ќлюбў українських стл 
дснтів. В українській школі 
брала участь у всіх імпре-
зах та навчала гри на бан-
яурі протягом шістьох ро 
ків в ОДУМ-і Оксана лю-
бить український народ та 
р а д о п р а ц ю є лля н ь о г о 

На та.п.ч Фессак 

Вона була постійною уча-
сницею конкурсу від са'мо-
го початку (Ѓмайже щороку 
була нагороджена. 

Наталія Фессак народи-
дася в 1970 році в Бруклнні, 
Н. Й. Батьки: Борис та Свгс 
нія. Родина складається з 
трьох синів та трьох ло-
ньок Батько працює в лябо 
раторії фірми ..Мсксвел 
Гавс". а м а т и п р о в а д и т ь 
домашнє господарство. Ба-
тько активний в Союзі філя-
телістів та нумізматів і в 
парохіі сЂ. Володимира в 
Ню Йорќу Наталія була 
ученицею шкоди україно-
знавства п р о т я г о м д е с я -
гьох років, а тепер починає 
свої університетські студії. 
Ірсба відмітити, ща Ната-

лія була однією і тих. що 
відбули подорож по Европі 
піл гаслом ..Стежками бать 
ків по Рвропі'` Вона почу-
ваг себе свідомою україн-
кою ѓа гордиться своїм ук-
раїнсь к им п о х од же н н я м 
Вона була кількаразовою 
учасницею конкурсу і ие вже 
вдруге одержала першу на-

ГОрОДХ ^ ВІДДІЛІ Л-̀ ІЯ МОЛОД-
шнх. 

Леся Метулинська не при 
слала знімки ні автобіог ра-

Марта Подолюк 

фічних даних. 
Марта Подолюк народи-

лася в 1968 ропі в місті 
Мінеоді. Лонѓ Айленд, Н. 
И. Батьки: Богдан — інже-
нер.а мати Хрнстина учи 
телька в с е р е д н і й школі 
Родина живе в місті Гнкс-
вил, Л о н г А й л е н д , а на-
лежнть до парохіі в Гемсте-
ді. Батько належить до То-
вариства Українських Ін-
жснсрів та до Товариства за 
П а т р і я р х а л ь н и й устрій 
У К Ц . є а д м і н і с т р а т о р о м 
Школи Бандуристів у Ню 
Йорќу та членом Українсь-
кого Народного Союзу Ма 
ти є професором історії в 
середній ШКОЛІ,є діяльна в 
Союзі Українок Америки 
та на культурному полі . 
Батьки займали різні про-
відні пости в українських 
організаціях Марта нале-
жить до Пласту, ло Апо-
стольської Молоді, до тлн-
нювального ансамблю, про 
вадить гурток новачок у 
Пласті, учнтс.тює в українсь 
кін суботній йѓќолі, яку вона 
закінчила з відзначенням, 
Вона теж брала участь в 
подорожі ..Стежками бать-
ків по Европі" Марта тепер 
на другому ропі студій в ўні 

Гарас Каимар 

всрснтеті Гофстра. де сту-
д і н х біологію. Вона плекає 
рідну мову та цінні україн-
ські традиції. 

Тарас Качмар народився 
в 1971 році в Сакраменто. 
Каліфорнія. Батько Ілько 
працює при комп'ютерах, а 
мати Йоанна є канцелярій-
ною секретаркою. Родина 
живе в Сакраменто, де май-
же зовсім немає українців. 
Тому батьки стали організа 
торами. Завдяки їхнім зуси-
ллям повстала там украї-
нська католицька церква, 
о р г а н і з а ц і я української 
спадщини на північну Калі-
форнію та українська като-
лицька місія. Таким чином 
вони створили українську 
б а з у с е р е д чужинців для 
своїх та інших дітей. Ця 
родина відома з того, що 
пильно слідкує за неточни-
мн інформапіямн про Укра-
їну та українців в амерн-
канськнх виданнях та свої-
ми протестаційннмн листа-
ми спростовує їх 

Тарас п р и г о т о в и в свій 
збірник при помочі та спів-
участн батьків і двох братів 
Михайла та Дженмі Тому 
ного збірник приділено до 
секції гуртових І відділі ‚для 

Петро Дітчи`н 

молодших. Тарас закінчує 
середню шкоду. В його мі-
сті немає школи україно-
знавства. тому батьки нав-
чають його та його братів 
української мови і внхову-
ють їх на свідомих укра-
їнців. 

У відділі для дорослих 
(від 24 років), який уста-
новлсно перший раз у 1986 
році, першу і єдину наго-
роду в сумі 500 дол. одер-
жав П е т р о Д у т ч и н . Він 
народився в 1963 році в мі-
сті Ілкелсон, Англія. Роди-
на тепер живе в Форест 
Фіддз. Ноттінгсм, Англія. 
Батьки: Д м и т р о та Ольга. 
Батько вже на емеритурі, а 
мати піклується родиною. 
Обос діяльні в СЂілці Украї-
нців Великобританії. Пе-
тро учився в ідќолі україно-
знавства ім. Лес іУіфа їнки 
протягом 10 років, де здо-
бував різні відзначення, бо 
був пильним учнем. Відтак 
студіював у вищій школі у 
відділах торгівлі та публіч-
ної адміністрації, які теж 
закінчив з в і д з н а ч е н н я м . 
Він належить д о СУМ-у. 
Уважає себе свідомим укра-
їнцем. 

Конкурсовий комітет мо-

же сміло підтвердити. ЩО ці 
річні конкурси вповні оправ 
далися. Серед учасників мо-
жна помітити більше по-
чуття г о р л о с т и л о с в о г о 
походження та розбуджсн-
ня чи скріплення любові до 
свого народу. Важним є й 
те. що батьки переконали-
ся. що кункурси є поважним 
виховним чинником. Деякі 
громадяни теж уважають їх 
добрим почином. 

В один час рсд. Іван Смо-
лій писав: ..Цей конкурс-с 
луже щасливим залумАТб. 
щоб заангажувати нашу мо-
лодь в українських спра-
вах... Багато вам успіхів!"1. 
Знову ж Іван Струк заува`-
жив: ..Свідома людина му̂ -
сить безумовно признати, 
що мста цих конкурсів с 
гідна уваги, 'бо наша мо-
доль, слідкуючи за украї-
нікою по англомовних вн-
даннях поширюєсвій нащо` 
нальннй,та політичний сві 
тогляд. Така Праця учасни-
ків є похвальною і кори-
сною лля української спра-
ви". 

Всупереч нашим сродіва-
нням. не молодь у старшо-
му відділі (18-24). а молодь 
у молодшому відділі про-
явила найбільше заінтере-
совання та найактивнішу 
участь. Чи не належить 
отже централям наших мо-
д о д е ч и х та студентських; 
о р г а н і з а ц і й і учителям у' 
школах просувати ці кон-
курси та спонукати молодь 
під їхньою опікою до чи-! 
сленної участи'' 

За конкурсовий комітет 
Степан Віхар 

голова 
Стефанія Шей 

секретарка 

ДОРОГІ БАТЬКИ! ЯКЩО БАЖАЄТЕ ЗВ'ЯЗАТИ СВОЇХ ДІТЕЙ З УКРАЇНСЬКОЮ ЗОРГАНІЗОВАНОЮ ГРО-
МАДОЮ, ТО ЗАБЕЗПЕЧІТЬ ЇХ В УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДНОМУ СОЮЗІ ДУЖЕ ДЕШЕВОЮ НОВОЮ 
ГРАМОТОЮ В КЛЯСІ „ЕНДСБМЕНТ — 65". ЗА ЦЮ НОВУ КЛЯСУ ПЛАТИТЬСЯ ЛИШЕ РАЗ „ОДНОРА-
ЗОВУ ВКЛАДКУ". КОЛИ ДИТИНА МАЄ ОДИН РІК, ТО ЗА 131 ДОЛ. БУДЕ ЗАБЕЗПЕЧЕНА НА 2,000 ДОЛ., 

ЯКІ ОДЕРЖИТЬ У ВІЦІ.65 РОКІВ ЖИТТЯ. 
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Конкурс на стипендію 
з фонду СУА ім. Еви Сташків 

Союз Українок Америки 
проголошує сьомий Кон-
курс на приділення стипен-
дій з Фонду в таких кате-
торіях: 

). На студії української 
ѓмови для абсольвентів жур-
. налістики. мовознавства. 
‚бібліотекарства і музейни-
іітва. які плянують викори-
стати знання.української 
мови у професійній праці. 

2. На студії для осягне-
-ння докторату в ділянках 
українознавства або порів-
-няльних дослідах у ділян-
ках літератури, `історії, со-
індології, музикології і т. п., 
ліісля цього коли універси-
тет апробує тему. 

3. Допомога у виданні 
наукової праці з ділянки 
українознавства, прийнятої 
до публікації авторитетним 
видавцем. 
і Висоту стипендій внрі-

шус КОМІСІЯ у кожному ви-
падку. Кваліфікованими 
кандидатами на стипендії с 
членќи СУА. які вступили 
до організації принаймні 
один рік перед внесенням 
подання про стипендію. 

Реченець внесення пода-
ння про стипендію с 1-го 
березня 1988 року. У першій 
і другій категоріях стипен-
дії будуть призначені на 
студії в американських і 
канадських університетах. 

У листі необхідно подати, 
на котру категорію стипен-
дії кандидат хоче внести 
подання. 

Про інформації слід звер-
татнся на адресу: Ukrainian 
National Women's League of 
America, Inc., Eva Slashkiw 
Scholarship Fund. І08 
Second Ave., New York, 
N. Y. 10003. 

РОБІТНИКИ АВТОМОБІЛЬНОЇ профспілки великою 
більшістю голосів одобрили трирічний контракте фірмою^ 
Дженерал Моторе Корпорейшен. Цей новий договір 
забезпечує працю профспілкових робітників у кожному 
випадку, крім великого зменшення збуту, та забезпечує 
підвищення платень на 3 відсотки в першому році та 3-
відсоткові одноразові бонуси в другому і третьому році. 
Речники профспілки заявили, що це позитивне полагод-
ження переговорів та їх одобрення 80.7 відсотками 
робітників дасть змогу від'разу наладнати ефективність та 
якість праці. 

Наукове Товариство ім. Шевченка 
в Ню Йорќу 

запрошує Членів й Українське Громадянство на 

ДОПОВІДЬ 
ЕВОЛЮЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НА 

ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ, ЯК 
ПРЕДВІСНИК ХРИСТИЯНІЗМУ 

яку виголосить 

Олександер Домбровський 
І ' ,vr що відбудеться 

у суботу, 7-го листопада 1987 р. о год. 5-ій веч. 
ш домі НТШ в Ню йорќу, Н. Й. 

при 63 Четверта Авеню, між 9 110 вулицями 

1 

16-ий Курінь УПС 
„БУРЛАКИ" 

організує 

ЛЕЩЕТАРСЬКИЙ 
ТАБІР 

для ЮНАКІВ і ЮНАЧОК 
на лещетарських теренах 

West Mountain, Glen Falls, N.Y. 
в часі 

від СУБОТИ, 26-го ДО ЧЕТВЕРГА, 31-го ГРУДНЯ 1987 року 
Приїзд учасників у п'ятницю, 25-го грудня. 

в Всі учасники мусять виповнити карту зголошення, долу-
чити дозвіл батьків та лікарську посвідку. Карту згопо-
шення має підписати зв'язковий (-а) або кошовий (-а) 

ж Оплата 284.00 дол. і 8.00 вписове. Оплата покритає: при-
міщення, прохарчування (сніданок і вечеря), транспорт до 
лещетарських теренів, витяги, інструкції лещетарства. 
Оплата не покриває доїзду до табору. Вписове (незворот-
не). покриває таборову відзначќу й адміністаційні видат-
ки. 

'е Комендант табору пл. сен ЮРІЙ ПОПЕЛЬ. Бурл. 

ж Карти зголошення можна одержати в Пластових Стаии-
цях. 

в Число таборовиків є обмежене Зголошення будуть прий-
матися в такій черговості, як будуть приходити 

в Карти зголошення з поєною оппатою треба вислати до 
дня 1-го грудня 1967 року, на адресу 

Mr. W. Hnatkowsky 
32-09 Bel l B l vd . - Bays ide . N.Y. 11361 
Чеки виповняти на: "WATAHA BURLAKIW 

Для родичів і гостей є кімнати по зниженій ціні в Queens-
bury Hotel. 88 Ridge Street. Glens Fairs. N Y 12801, Exit 18. The 
Northway. 

Ціна подвійної кімнати 45.00 дол. за день Включає: 
огріваний басейн, сауна, джаќўзі, руханкова заля. кімната 
для зустрічей, ресторан. 

Замовляти безпосередньо в готелю, тел : (518) 792-1121 
і покликатися на: "Ukrainian Parents Association". 

Українське Патрінрхальне Товариство 
Відділ ш Нќі йорќу 

запрошує Членів й Українське Громадянство на 

ШИРШІ сходини 
присвячені 

Патріярхові Йосифові 
з Д О П О В І Д Д Ю на тему: ^ 

Проблеми Помгсної ЎЌЦеркви по 
обидвох сторонах залізної занавіси 
на передодні другого тисячоліття 

яку виголосить 

Микола Галів 
що відбудеться 

у неділю, 8 листопада 19В7 р. о год. 2-ій по пољ 
в домі НТШ в Ню йорќу, H. Й. 

прм 63 Четверта Авеню, між 9110 вулицями 
Перед доповіддю КАВА і СОЛОДКЕ 

Філядельфія відзначила 200-ліття 
Конституції ЗСА концертом 

Заходом Українського 
Конгресового Комітету — 
Української Громади Мет-
рополітальної Філадельфії 
ўсуботу, 19-го вересня ц. p.. 
у престижевій залі Академі 
оф Мюзік відбувся концер., 
присвячений 200-літтю Кон-
ституції Америки і Тисячо-
літтю Хрищення України, з 
участю біля 2,000 осіб. 

Тому, що головні святку-
вання 200-ліття Конститу-
ції Америки відбувались у 
Філядельфії в дні 17-го ве-
ресня ц. p., організатори 
нашого свята старались , 
щоб саме у цьому самому 
тижні і українські громадя-
нн ЗСА у Філадельфії могли 
належно провести це свято. 
Не днвлячнсь на різні ус-
кладнення і перепони, все 
таки замір здійснено. 

В програмі концерту взя-
ли участь: хор „Думка" з 
Ню Йорќу з диригентом 
Семенем Комірним та аком-
паньяторкою †атяною По-
т а ш к о ; сол істи — т е н о р 
Вячеслав Полозов, бас-ба-
ритон Андрій Добрянсь-
кий, обидва члени Метро-

Йолітальної опери в Ню 
:орку, їхня акомпаньятор-

ка С$ндра Латтерс,та тан-
цювальний ансамбль „Че-
ремош" з Едмонтону з ке-
рівником Ріком Вацком. 

Програма складалась з 
двох частин. Перша поча-
лась відспіванням гимнів, 
американського і українсь-
кого, після Чого був танок 
— привіт ансамблю „Чере-
м о ш " та молитва ‚‚Отче 

самблю, слід підкреслити, 
що члени його — це діти 
четвертого покоління укра-
їнців, роджених в Канаді. 
Вони ще відчувають любов 
до своєї рідної культури і не 
забувають хто вони і ким 
були їхні предки. Радо гор-
нуться до всього, що укра-
їнське і охоче вступають в 
члени танцювального ан-
самблю. Однак треба зазма-
чити, що ансамбль мусить 
вложити ще багато наполе-
гливої праці над собою, 
щоб дійти до досконалос-
ти. Не всі композиції танцю 
були вдоволяючі, а вже 
майже циркова акробатика 
тут була зовсім зайва. Нес-
подіванка, яку члени і керів-
ник ансамблю тримали в 
тайні перед організаторами 
і публікою (в програмі не 
було поміщено) — це жар-
тівливий жанровий танок 
„Баба з хлопцем'`, що ніяк 
не відповідав характерові 
свята. Таких несподіванок 
слід в майбутньому не пов-
торювати. 

концертом ч. 6 „Слава во 
вишніх Богу" Д. Бортнянсь-
кого хор „Думка" в непов-
н о му складі, бо через захво-
ріння бракувало 12 добрих 
голосів і солістів, почав 
другу частину програми. 
Концерт Бортнянського 
прозвучав переконливо із 
замітно невимушеним ‚‚фор-
те" і „піано" та дбайливим 
виконанням. 

Надзвичайно приємно 
було почути зразки світово-
го музичного хорового ре-

О. Андрієвська підсумовує 
своє адміністрування літньої 

програми в Гарварді 

Адміністратор .іітніх курсів українознавства 
О.њѓа Андрієвська. 

Танцювальний ансамбль,, Черемош" виступив на концер` 
ті, а раніше брав участь у Параді та у програмі в Пенн'с 

Лендінґ у Філядельфії. 

і 
пертуару, а саме: „Ва,Пен-
сієро" Верді, хор з опери 
‚‚Навуходоносор ' і ар ію 
Дона Базіліо з опери „Се-
вільський Цирульник" Дж. 
Россіні, які хор виконав 
добре. 

Композиції „ О й , літа, 
орел" аранж. Г. Китастого; 
„Закувала та сива зозуля^ 
П. Ніщинського (чолові`й 
хори), „Туман хвилями ля-
гає", хор з опери „Утопле-
на" М. Лисенка, та „Пісню 
про Дніпро" П. Майбороди 
хор виконав з великою май-
стерністю, чисто, ритмічно 
і з ефективною динамікою. 
В цих піснях солісти Миха-
їл Невмержицький, Михай-
ло Голодик, Олена Новиць-
ка-Замята і Богдан Кекіш 
вив'язались зовсім добре. 

Всі виступи хору „Дум-
ка" публіка прийняла тепло. 

Слід 'Відмітити, що до 
успіху хору у львиній части-
ні причинився диригент С. 
Комірний своїм музичним 
вкладом, вимогами від хо-
ристів всіх можливих нюан-
сів та індивідуальною, ори-
ґінальною інтерпретацісю 
творів. Т. Поташко чітким і 
виразозим фортепіяновим 
супроводом творила х"орис-
там і солістам багате тло. 

Програму свята закінчив 
танцювальний ансамбль 
бравурним „Гопаком" ук-
ладу П. Вірського. Публіка 
цей танець прийняла ентузі-
ястично. Філядельфільсь-
ка громада вдячна виконав-
цям концерту за посвяту і 
труди зв'язані приїздом та 
підготовок? репертуару. 
Особлива дяка хорові „Дум-
ќа", який своєю наполегли-
вістю та вмінням зберігає і 
плекає українську хорову 
культуру в час різних труд-
нощів, які приходиться пос-
тійно поборювати. 

Цей український концерт 
відвідали теж численні гості 
не-українці різних націона-
льностей та представники 
Міської Ради Філядельфії. 

Анястазія Жилава 

наш" М. Новохатського у 
виконанні хору „Думка". 

Слідував виступ чудо-
вого тенора Вячеслава 
Плозова. який залишив 
Совєтський Союз і внб-
рав волю, поселившись у 
Америці. Він здобув золоті 
медалі у Китаї, Японії та 
відзначення в Італії. Тут, в 
Америці, став членом Мет-
рополітальиої опери в Ню 
Йорќу. Його поява на сцені, 
голос, акторська поведінка 
в „Аддіо фіоріто азіль" з 
опери „Мадам Баттерфлей" 
Дж. Пуччіна та ‚‚Рекондіта 
армонія" з опери ‚‚Тоска" 
теж Дж. Пуччіні. зразу захо-
пили публіку, доказом чого 
були рясні оплески. 

Андрій Д о б р я н с ь к и й , 
бас-баритон, відомий вже з 
богатьох попередніх гос-
тинних виступів у Філяде-
льфії, проспівавши „О ту 
Палєрмо-просідас", арія з 
опери ..Веспрі Сіціліямі"Дж. 
Верді; ‚‚Не на шовкових 
пелюстках", слова Г. Кома-
рівної, муз. Степового, та 
Псалом 94 В. Барвінського, 
задоволив слухачів. 

Із захопленням публіка 
прийняла арію з опери „На-
талка Полтавка" М. Лисен-
ка „Сонце низенько" та на-
родну пісню „Повій, вітре, 
в Україну" на слова С. Ру-
данського, які знову вико-
нав В. Полозов, захоплю-
ючи і тим разом слухачів, 
які не жаліли щедрих, ряс-
них оплесків. 

Дуети „О Мімі, ту пію 
нон ториі" } опери „Бо-
гема" Дж. Пуччіні тп ..Коли 
розлучається двоє" М. Ли-
сенка виконали оба солісти. 

Солістам акомпаньюва-
лн може надто дискрет-
но. але з тонким вілчуі-
тям, повним зрозумінням 
та музикальною точністю 
Сандра Латтерс. 

Другу частину програми 
виконали танцювальний ан-
самбль „Черемош" та хор 
„Думка". 

Щодо танцювального ан-

Ольга Андріївська була 
адміністративним лиректо-
ром гарвардських літніх 
курсів українознавства віл 
1981 року. Вона тепер закін-
чус докторську дисертацію 
ўвідділі історії Гарвардсь-
кого університету, а цього 
року вчитиме історію Росії 
за Західньої Европи в Торон-
тонському університеті у 
Пітерборо. Онтаріо. 

Питання: 3 чим пов`яза-
на праця адміністратора' 

Відповідь О. Андрісвсь-
коі: Адміністратор орга-
нізус програму курсів, рі-
шас. які курси запропонува-
ти і кого запросити у внкла-
даиький склад. Крім того 
плянус серію фільмів і до по 
відей. клопочеться про суб-
сидіі. як. наприклад, про ті. 
шо їх одержано цього року 
від Ради Суспільствознав-
чих Досліджень та Осерсд-
ку вивчання схілньоевро-
псйських мов. подас інфор-
мапіїпро курси і дбає про 
їхнс рсклямування. 
ї П.Г Наскільки мінялась 
програма на протязі років0 

" В . : Звичайно бували й 
будуть зміни кожного року, 
м и постійно думаємо про 
тс. як поліпшити програму, 
як підвищити якість навча-
нця тА серію вечірніх допо-
віде`яг фільмів. Минулого 
року з уваги на близьке 
Тисячоліття ми додали сле-
ціяльний семінарійний курс 
..Проблеми історії релігії на 
Украў^ї". Я.завжди була 
готова; пробувати щось но-
ве, ррЙИкувати. Хіба нан-
більш)^ау`ятною імпрезою 
;шя ме)іе був кольоквіюм у 
1981 р5иі, присвячений темі 
..Фемінізм і українські жін-
ки". Учасницями кольок-
віюму були Мирна Косташ. 
Марта Богачевська-Хом'як 
та Наталія Палип'юк. а го-
ловою був Любомир Гай-
ла. Авднторія була повна, а 
дискусія була досить емоцій 
на і гаряча. Цс така тема, на 
яку кожен мас свій погляд і 
на яку потрібний, так би 
мовити. ..здоровий обмін 
думками" . Але найбільш 
важливі і постійні зміни 
сталися в самих курсах 
Декілька років тому почат-
ковий курс української мо-
ви перетворено в інтенсив-
ннй. а цього року середній 
курс української мови теж 
став інтенсивним. Два роки 
тому ми підняли межу віку 
до 19 років, щоб усі сту-
денти мали принаймні по 
одному ропі коледжу. Це 
означає, що приймаємо сту-
дентів, підготованих до пра 
ці на університетському рів-
ні. Ця зміна дозволила їм 
скористати багато більше з 
нашої програми. Ми також 
намагалися притягнути до 
себе неукраїнських стулен-
тів. особливо таких, що 
спсціялізуються в славістн-
ці та совстології. себто ман-
бутніх професорів, фахівців 
і дорадників. На мою дум-
ку. с надзвичайно важливо 
поглиблювати їхнє розу-
міння Східньої Европи У 
цьому ми здобули неабиякі 
успіхи: кількість неукраін-
ців у нашій програмі постіЙ-
но зростала. Тепер вони 
складають близько грсти-
ни зголошень. Сіипен пі 
які надає ПУГ. улетишли 
нам набирати відповідних 
кандидатів. 

П.: Який аспект Вашої 
праці приніс Вам найбільше 
вдоволення? 

В.: Мені було особливо 
приємно спостерігати, як 
студенти інтелектуально 
..запалюються" до украї-
нознавства. Історія Украї-
нн та українська культура 
можуть бути захоплюючи-
ми. якщо викладач уміє їх 
представити. Ми якраз на 
це ставимо наголос. Ма-
буть. добре робимо наше 
діло, бо наші колишні сту-
денти стають нашою най-
крашою рсклямою. Органі-
зування вечірніх доповідей і 
фільмів теж справляли мені 
велику приємність. У ролі 
імпресаріо, свого роду ..мо-
лолшого Сола Гюрока". я 
мала нагоду зустріти бага-
то цікавих людей, напри-
клад. генерала Петра Гри-
горенка. старшого репорте-
ра ..Торонто Ѓлоб енд 
Мейл" Віктора Малярика, 
канадського фільмаря Га-
лю Кучмій. журналістку 
Мирну Косташ — автора 
..Всіх бабиних дітей`', та 
голову організації Амсри` 
канні в Обороні Людських 
Прав в Україні Вожену Оль-
шанівську. Не буду згаду-
ватн вже сотні студентів... 
Думаю, шо це одна з найкра 
тих праць, які існують. 

П.: Курс маг також рс-
путацію ..сватівської слу-
жбн``... 

В.: Так. але цс не завдя-
ки нам. Зовсім природно, 
що коли зібрати 70 моло-
дих людей на 8 тижнів, мо-
жуть бути такі результати. 
Було вже 17 шлюбів, отже 
пересічно по одному на літ-
нін курс. Але не менш імпо-
зантним ( число тривалих 
дружніх зв'язків, хоч вони 
не привертають стільки уса-
ги. 

П.: Чи запам'ятався Вам 
якийсь особливо клопітли-
внй момент'' 

В.: Мабуть тон. коли не 
з'явились буфетники на від-
криття курсів. Мені залиш№ 
лось 45 хвилин на те. шоб 
вибігти і купити харчів та 
напитків для 85 осіб, при-
нести їх і порозкладати, та в 
тон самий час приготовити 
показ прозірок. На шастя. 
все добре вдалося Але тс-
пср я перевіряю кожне за-
мовлсння принаймні по два 
рази 

П Як Ви собі уявляєте 
майбутні програми'1 

В Я хочу, щоб Гарвард 
вів перед у навчанні украі-
нської МОВИ. V підготові IWB 
чальннх магеріялів. ВИШКО-
п молодих учителів і опра-

цюванні програми, яку мо-
жна б повторювати деінде. 
Я теж хотіла б побачити 
к̀ урс повного .. .анурення" у 
мову, на якому студенти 
говорили б по-українськи 
по 24 години на лобу. Було 
б добре якби кожного літа 
якийсь український пись-
мсиннк. мистець. співак чи 
танцюрист мешкав N гурто-
житк) і вів практичні заня-
гтя зі студентами. Най-
більШ бажаю, щоб програ-
ма надалі утримувала той 
же ВИСОКИЙ рівень навчання. 
що і тепер Це справжнії`! 
к іюч ю нашого успіху. 

ФКУ 

ДОРОГІ ЗЕМЛЯКИ! ХОЧЕТЕ МАТИ СПОКІЙНУ ТА ЗАБЕЗ-
ПЕЧЕНУ СТАРІСТЬ — ВСТУПІТЬ В ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО 

НАРОДНОГО СОЮЗУ! 

ТРАДИЦІЙНИЙ МІСЯЦЬ 
УКРАЇНСЬКИХ 

ВОЄННИХ ІНВАЛІДІВ 
. 

Цього року Суспільна С`лужба Комбатантів в ЗС'Л 
звертаѓться до патріотичного, жертвенного грома-
дянства з проханням і закликом обдарувати в 
листопаді своїх воєнних інвалідів щедрим датком. 
шоб вони знали, шо наш народ не забуває їх ідейної 
жсртвенносіи на полях боїв , а доказ на цс да( 
складаючи піедрі жертви на Листопадовий Наиіо-
нальннй Дар українським воєнним інвалідам. 

Зложений цього року шсдриіі .іисіопадовпіі дар 
кожним` свідом`им українцем, в сучасній папіііі 
ситуації, в якій наші відвічні нороі н дуже хиѓрою 
світовою змовою стараються обсзчесііпп накдспа-
ми чесне ім'я нашого народ) і нашої сміі рапії у 
вільному світі, цс глина реальна відповідь порогам. 
Нехай цьогорічна масова участь нашої о і ромл іяисг 
ва у збірні датків на Листопадовий Національний 
Дар інвалідам нашої визвольної боротьби б) іс іди 
вільного світу дока :ом. що ті жсріви нашої о вояптва 
на полях боїв буди тюжені в ім'я державної паиїї 
українського народу. 

Датки на Листопадовий Наніоиальішіі Ларукраїн-
ським воєнним інвалідам можна складати на збіркові 
листи збіршикам. як і рівнож висилати на тут подану 
адресу Суспільної Служби Ќамба ran пв в ЗСЛ: Social 
Service of Ukrainian Veterans. 1321 W. I.indlcv Ave., 
Philadelphia Pa. 19141. 

З огляду на тс. шо Суспільна Служба Комбатайтігі 
в ЗСА діє в організаційній доиомоі овііі системі 
ЗУАДК латки ні можна подаваѓй як видаіки на 
харитатнвні цілі у річних ио;ілгкових івігах. 

Пригадуючи громадянству день 1-ю Листопада 
1918 року .як СВІТЛИЙ історичшііі день національної 
радостн. Суспільна Служба Комбатаќ і ів проси і ь все 

- патріотичне громадянство в пам'ять пьоі о іс ѓоричио 
ѓо дня обдарувати своїх інвалідів визвольіюїбороіь-
би шнрнмн датками на Листопадовиіі Дар. бо вони 
жертвою свосї кровн на полях боїв стали прикладом 
грядущим поколінням в боротьбі за волю і самосгій-
ну національну демократичну державу. 

Управа Суспільної Служби Комбатантів в ІС А 

Літературний вечір К. Перелісної^ 
у Чикаго 

Вже більше року укра-
їнська дітвора у діяспорі 
втішається збіркою творів 
дитячої літератури Катери-
ни Перелісної „Вірші для 
дітей", яку видав 29-ий Від-
діл СУА ім. 500 жінок з 
Кінгірі х Чихаго. як здвср-
шення свого 25-літнього 
ведення Садочка Казок при 
Відділі. Збірка ця тиражем 
1,700 примірників успішно 
розходиться і отримала вже 
багато прихильних відгу-
ків. а найважніше. що дала 
змогу дітям наших са-
дочків, передшкіль та по-
одиноко. переважно меш-
канцям міст, запізнатись з 
природою, рослинним і тва 
ринним світом так по-ми-
стецьки переданим Катери-
ною Перелісною. Авторка, 
крім письменницького та-
ланту. знання літературної 
мови, є знавцем дитячої 
психіки, що і ставить її на 
одне з передових місць на 
полі дитячої літератури. 

Як вияв вдячности і по-
шани. 29-ий Відділ СУА 
влаштовує літературний ве-
чір К. Перелісної, що від-
будеться в суботу, 14-го 
листопада ц.р., о год. 6-ій 
вечора у приміщенні авди-
торії собору свв. Володими-
ра і Ольги. 

Почесна гостя вечора — 
редактор журналу „Наше 
Життя" — Уляма Любович. 
Участь беруть діти метро-
полії Чикаго, зорганізовані 

у таких установах: хор ка-
тедри св. Миколая - -дири-
гент М. Стадннк^'ІдкЬла 
українознавства — ..Рідна 
Школа'`; школа україно-
знавства катедрального со-
бору св. Володимира; шко-
ла українознавства - - па-
рафії св.ПѓтосйфаЃшкола 
українознавства — Пала-
тайн: балетна школа свв. 
Володимира і Ольги: садо-
чок 6-го Відділу СУА — 
„Вишневий садок", садочок 
свв. Володимира і Ольги -

‚.Дзвіночок". 20 нових му-
зичних композицій л-ра Во-
лодимира Касараби до слів 
творів Катерини Переліс-
ної, написаних для управи 
29-го Відділу, будуть вико-
нані на цій імпрезі. 

Запрошуємо громаду Чи-
каго і околиці до численної 
участи. Шановну і дорогу 
авторку, письменницю Ка-
терину Перелісиў сердечно 
вітаємо та бажаємо міцно-
го здоров'я і творчих сил до 
праці на полі дитячої літс-
ратури. Надіємось, що при 
щедрості української гро-
мади 29-ий Відділ СУА 
зможе видати ще не одну 
збірку письменниці. 

Збірку „Вірші для дітей" в 
ціні 7 дол. + І дол. за пере-
силку можна набути, звер-
таючись: Mrs. Daria 
Tarasewich. 206 56 th St., 
Downers Grove. 111! 60516. 

Люба Коломиєць 

У СЬОМУ РІЧНИЦЮ ВІДХОДУ У ВІЧНІСТЬ 
мого МУЖА 

сл. п. 
Д-ра МИХАЙЛА СТЕФАНОВА 

складаю $300 00 (триста дол.) 
на БУДІВЕЛЬНИЙ ФОНД УКРАЇНСЬКОГО МУЗЕЮ 

ш Ню йорху. 
МАРШ СТЕФАНІВ 

† 
Ділимося сумною ВІСТКОЮ, 

що у вівторок, 27-го жовтня 1987 р. відійшов у Вічність 
мій Найдорожчий МУЖ 

бл. п. 

ЙОСИП РИК 
І я 

ПАНАХИДА в середу, 28-го жовтня 1987 р. в похоронно-
му заведенні J. Senko Funeral Home, 89 Peninsula Blvd., 
Hempstead. L.I. 

ПОХОРОН відбудеться в четвер, 29-го жовтня 1987 p. 
з похоронного заведення до української католицької моркви 
се. Володимире, Hempstead. L.I., звідки Тлінні Останки о ѓод. 
9:30 будуть перевезені не Holy Spirit Cemetery. Hampton-
burgh, NY 

У глибокому смутку залишив: 
дружину — КАТЕРИНУ 
та приятелів К. І Е. ШЬНИЦЬКИХ 
ближчу та дальшу Родину а Україні ?. 

sm 
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КАНЦЛЕР ЗАХІДНЬОНІМЕЦЬКОГО уряду Гельмут 
Коль відвідає незабаром Східню Німеччину, користую-
чись запрошенням Еріха Гонекера. Кореспонденгн і 
політичні спостерігачі звертають увагу, що Гонекера 
вітали в Західній Німеччині, перший раз. як державного 
мужа з усіма приписаними церемоніями 

BOOKS BY UKRAINIAN DISSIDENTS 
and other authors about Dissidents 

in English language 
BOOMERANG 
The works of Valentyn Могоѓ 
Edited by Yaroalav Bihun 
Smotoskyp Publishers. Baltimore. Pans, Toronto. 1974. pages 272 
Hardcover .. _ _ $1000 

DISSENT IN UKRAINE 
The Ukrainian Herald — issue б 
An underground journal from the Soviet Ukraine 
Translated from Ukrainian and edited 
by lesia Jon#s and Bohdan Yason . , 
Smoloskyp Publishers, Baltimore. Pans, Toronto. 1977. p. 215 
Hard cover 
Soft cover _ 

510 00 
800 

GRIGORENKO MEMOIRS 
Translated by P. Whitney 
W W Norton and Co.. New York. London. 1982. p. 462. 
Hardcover . „ ' . $25 00 

Moroz, Valentyn: 
INSTEAD OF A FINAL STATEMENT 
Press Bureau of ABN. Munchen, no year, p 121 
Pnce _ $500 

Moroz. Valentyn: 
REPORT FROM THE BERIA RESERVE 
Edited and translated by John Kolasky 
Peter Marrjn associated limited. Toronto. 1974. p. 162 
Price _..._ _ _ . . . „ .„ $8 00 

Osadchy, Mykhayio: 
CATARACT 
Translated by Marko Carynnyk 
New York and London. Helen and Kurt Wolff Book. 1976. p. 240 
Pnce ....... $8 00 

Shankovsky. Ihor 
SYMONENKO - A STUDY IN SEMANTICS 
Ukramisches Institut fur Bildungspolibk. Munchen. 1977 r 211 
Hardcover _ : $8 00 

Symonenko. Vasyl: 
GRANITE OBELISKS 
Selected and translated by Andrij M. Fr.-Chirovsky 
Svoboda Press. Jersey City. 1974. p. 143 
Pnce _ -._ _ $8 00 

Teliha. Oiena: 
BOUNDARIES OF FLAME 
A complete collection of poetry 
Translated by Orysia Prokoprw 
Smoloskyp Publishers. Baltimore. Toronto. 1977. p 134 
Hard cover _ _ $1000 

THE USSR vs. MICHAEL STERN 
Edited by August Stem, translated by Marco Carynnyk 
Uruen Books. New York. 1977. p 267 
Hard cover _ $15 00 

THE HUMAN RIGHTS MOVEMENT IN UKRAINE 
Documents of the Ukrainian Helsinki Group 
1976-1980 
Edited by Lesia Verbs and Bondan Yasen 
Smoloskyp Publishers. Baltimore. Washington, Toronto. 
1980. p 277 
Hard cover , , $12 00 

THE INTERNATIONAL SAKHAROW HEARING 
Edited by Martha Harasowska and Orest Olhovych 
Smoloskyp Publishers. Baltimore. Toronto. 1977, pages 335 
Price __ $12 00 

UKRAINIAN WOMEN IN THE SOVIET UNION 
Documented persecution 
Compiled by Nina Strokata 
Smoloskyp Publishers. Baltimore. 1980. p 63 
Pnce _ „ $5 00 

SVOBODA BOOK STORE 
30 Montgomery Street. Jersey СЌу. N.J. 07302 

New Jerwy resident add 6% ulei tai 

ШАНОВНІ І 
ЧИТАЧІ ! І 

І 
х Лишається д у ж е мало часу для приготувань до g 
х гідного віданачеиня найбільше величної події ўкраїн- І 
jjj ськоі Історії, 1000-лІття прийняття християнства v 
' українським народом. Ђ 

Допоможіть саоекз скорою І щедрою пожертвою щ 
fc виконати всі запляновані акції Крайового Комітету у 
' Тисячоліття Християнства а Україні. щ 

Ж Чеки проситься виставляти на UUARC. INC — х 
v MILLENNIUM OF CHRISTIANITY IN UKRAINE FUND I 
Jf та висилати иа адресу 1319 W Lindley Avenue й 
I Philadelphia. Pa 19141 

Пожертви звільнені від уподаткування х 

І — - - І 
В Сќпадаю (складаємо! пожертву в сумі х 

Й Посвідку проситься виставити на 
V і ' П О - а н Г П І И С ь К И ! 

ШЕРИФ МІ( ЦгВОЇ молтіі N містечку Річфорд у стент 
Всрмонт яке шаходигься на каналсько-амернканськочп 
not р.пнічмі шірим.ііі ш і s н'м шсшімм ірі.оч канадськії ч 
громадян ливанського походження, обвинувачуючи їх н 
иерепачку ванні вибухових матеріялів. Якщо американські 
власті докажуть правдивість своїх обвинувачень, то їх 
чекаі. найбільше Ю-річнс ув'язнення. 

ENGLISH LANGUAGE PUBLICATIONS 
NOW AVAILABLE: 

UKRAINE DURING WORLD WAR II 
History inti its aftermath Edited by Yury Boshyk 
Sort covei 
Hart cover 

$10.00 
20 00 

A DELICATE AND DIFFICULT QUESTION 
Documents m the history ot Ukrainians in Canada 1899-1962 
By Bohdan S KordarM.nrJ Lubomyr Y Luciuk 15QQ 

A HISTORY OF UKRAINE 
By Michael Hrushevsky Archon Books, published for Ukrainian 
National Association 30 00 

UKRAINE; A BRIEF HISTORY 
By Roman Szporluk Our Homeland, its people, their culture and 
politics their heroic past and the struggle for independence .. 5.00 

UKRAINE AND UKRAINIANS 
Questions and answers by Ukrapress A pocketbook guide mth 
the minimal body of lacts. based on questions asked by the 
students of two professors at two North American universities: 
Prof І Оиеспко and Prof R Kuchar ... _ 5 QQ 

UKRAINE 
A historical atlas rjy Paul Robert Magocsi 35 OO 

UKRAINIAN OLYMPIC CHAMPIONS 
By Osyp Zmkeaych The book is a proof, that discriminations 
against non Russian athletes is an integral, calculated part of the 
system of sports m the Sonet Union IQQQ 

UKRAINA SONS AND DAUGHTERS. 
By Bohdan Yun Author Bohdan Yuri, an active member of the 
Ukrainian community offers interesbng glimpses of the com-
mumty as well as fits perceptions of Ukrainianism a psycho 
sociological phenomenon 5 QQ 

Svoboda Book Store 
30 Montgomery Street Jersey City. N J . 07302 

М е ш к а н ц . в : т і - и т , Н ю Д ж в р З і ЗОбОВ й зус 6% ПрОПвЖНОГО ПОДЛТКу 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 
:.а-, у ОС"Т СЮУІІОП о! 

PROJECT COORDINATOR7INDEXER 
Trip Immtjjrj'^on М,чтоп Rt-y-i.-ch Center j (nearer, fjcili'-y iral specui (.otletlion d t 

diciHrd to tut itoair or American immig ant and ethnic groups trom Eastern, Central and 
Souihprn Europe №і itn- Hvtr tavi yetb. І Qualified ntfmdual to coordinate the Svoboda 
indeі Рго)ігсі Thrt pioirct is І даШ ventun- ol the IMRC ind the Ukrainian National Association 
to publish І 'е ію ірк іn f indei to the Uwairur American newspaper Svoboda. 

DU'ltS Seiectini te'Ti'- 'rom neosojrxH lot inde' supervising computer data entr-r ol 
inoei Іеглн coordinating ndei pubbcaton production proofreading and editing, preparing 
Oudgrl jnd sta'u' report', nvsting ,n pioter! put)iic:ty eftorls "` '` 

OlJiiiFiCJS'Oi'.^ Required — BA. f-uenc) m wntten Ukramian and Engliih 
Highry desired - proiesvonai rndrimg eiper^ence (related ІіЬ'аг̂ г csUtepng 

eiperence may 0e convdfredl - . . . . . . 
Desired - Mj i icx ;)rijfHT n Hisir.fy Siavi.: Studies or library Soence knowledge ol 

ijiiamian аѓќ! or Ukrainian Агуег'сап htstory putvohon edrtmg and production eiperience 
eord prrjcesvng background super-rtsory ехрепег̀ се sell motivation and problem sohring 
іЬіііђ -' ' 

ЧІІАІ Ї І Ч..,-.;,!,.^.!.- $?О 000 rvr . rn j lT 
iPPOlN'M{Nt 'IRW One , f j i ш№ pcvjO'ity й! reneeai depending upon funding; 

available .mmeJiileiy 
tO a.PPl" Send lerte' ot ipplication resur^' an 1 names addieSVB and рполе numbers 

- i - .P r ‚і....-.,,... t), 0cіcher 30 198' to 
JOEL WURL 

SVOBODA Search Chair 
Immigration History Research Center 
826 Berry Street St Paul. MN 55114 

The Umversiijr of Minnesota is an equal opportunity educator and employer 
and specifically invites and encourages applications from women and 

minorities 

Комітет Оборони Української Спадщини 
та 

Головний Екзекутивний Комітет 
Українського Народного Союзу 

заќпинають Вас 

СКЛАДАТИ ПОЖЕРТВИ 
на його працю та акції для 

; 1 Поширювання правди про Україну 
2. Поборювання очорнювання та знеславлю-

вання українців 
3. Оборони громадянських прав українців 

Пожертви просимо пересипати тільки чеками, або пош-
тооимк переказами (ме готівкою) ма: 

Ukrainian Heritage Defense Fund 
c о U r̂ ami аг̀  National Association 

30 Montgomery Street Jersey T.ity NJ 0730? 
Rp,H3 П П і і П і і Н " і ' и і ' і . ' В Щ і Ж K' LibOrO ЗЗ"ПИКу 

Просимо '`.'ім-.- : . ' . ' . ' ' . і ' ` : `а.і ceot ' . ' і , "і{'Ч 
вишѓ `.і anpei . 

і " . V і - - - : - н и S 

v і̀ - і ; ш и л і 

Український Народний Союз 
'Є ПОСВІДЧЕНИХ 

АҐЕНТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
і 

ЗАГАЛЬНИХ 
АҐЕНТІВ-ПРОДАВЦІВ 

Зі знанням у"краінськоі : а н г л і й с ь к о ї м о в 
`-'И іќ с п и 41 

Чикаго. Ню Йорќ. Торонто, Філядельфіі, 
північного Ню Йорќу і Нової Англії 

і меюю розбудувати керувати мережами 

-`.-'---- ``в ^ir r.ao'j F? в -и . округах 

, -- І н форма ці 
І.'Орм і пОЗичк .' 
йіЛ к омісового 

' В " : п-і 
" гл ' .аТиЯ 

" В іДі ) п 
в h ѓ і Р н е ф И и 

Звертатись по 

H P Floyd. National Sales Director 
Ukrainian National Association. Inc 

30 Montgomery Street. Jersey City. NJ 07302 
Tel (201)4512200 

Святочний концерт Тисячоліття 
у Трентоні 

Пастор Володимир Домашовець виголошує доповідь. 
(Фото: Юрій Мізюк) 

Велика зал я української 
православної церкви св. 
Юрія в Ярдвиллі, Ню Джер 
зі, була майже повна. Гіого-
да була абсолютно неспри-
ятлива. Темний холодний 
осінній вечір з вітром та 
дощем не перешкодив, од-
наче, українцям Трентону й 
околиці прибути на перший 
духовний концерт для від-
значення Тисячоліття офі-
ційного прийняття христи-
янства в Україні. 

Цей концерт був зоргані-
зований трентонським Ко-
мітетом тисячоліття хрис-
тиянства в Україні. В кон-
цсрті взяли участь жіночий 
хор „Троянда" та хори міс-
цевих українських церков. 
Усі пісні мали духовнорелі-
гійний характер. Богдан 
Пасічний відкрив концерт 
зачитанням проклямацій 
губернатора Ню Джерзі То-
маса Кейна та посадника 
міста Гамілтону Івана Ра-
ферти. 

Жіночий хор ‚‚Троянда" у 
яскравих вишиваних укра-
інських блюзќах виконав 
свою першу точку „Отче 
наш", до якої приєдналася 
вся публіка. За чудове вико-
нання молитви „Отче наш", 
Тропара князя св. Володи-
мира й „Владико неба і 
землі" публіка сердечно на-
городила хор „Троянду" і її 
диригента Софію Берик-
Шульц теплими оплесками 
признання. 

Після співу хору святочну 
доповідь виголосив інж 
Володимир Домашовець, 
пастор Української бапти-
стської церкви в Ірвінгтоні 
та віцепризидент ділового 
к'омітету наукового конгре-
су Тисячоліття Хрищення 
Руси-України. 

Темою доповіді було 
„Дай їм. Господи, пізнати 
Тебе". Доповідач узяв цей 
заголовок своєї доповіді з 
молитви князя Володимира 
й закликав присутніх, щоб 
вони скористалися зі свобо-
ди в Америці та щоб ретель-
но простудіювали наше мн-
нуле й задумалися над тим, 
який був стан нашої держа-
ви за князя Володимира і 
який с тепер 

На думку доповідача, 
князь Володимир ствирив 
могутню й вільну державу 
Відкинув поганство й за-
клав найкращу основу для 
державного будівництва 
Христову наук% й християн-
ську культур% Дух святої 
Євангелії перемінив войов-
ничого поганина на мирно-
го володаря, який полагол-
жував політичні розбіжнос-
ті мирно, а не війною По-
ганський спосіб життя пом-
сти, насильства, обману 
князь Володимир намагав-
ся замінити християнськи-
ми чеснотами 

Для князя Володимира 
головним бажанням було 
як для себе так і ;иія народ% 
пізнати правдивого Бога ѓа 
зміцнити правл;, і чисту 
віру. Майже за 2? років 
християнського володіння 
князя Володимира виросло 
й виховалося в християнсь-
кому дўе нове ПОКОЛІННЯ 
Так син Володимира, Яро-
слав Мудрий, продовжував 
розбудовувати ЇІ укріпляти 
християнську освіт%, дер-
жавну й церковну незалсж-
ність. 

Князь Ярослав Мудрий 
заснував бібліотеку, збирав 
книжки, дбав про продов-
ження літописів, вишколю-
вав священиків, видав збір-
ник законів „Руська прав-
да", встановив важливі й 
тісні зв`язки з закордоном 
та призначив Іларіона, виз-
начного вченого й українсь-
кого патріота, на митропо-
лита. 

Після доповіді паніматка 
Галета продекламувала 
вірш ‚‚Київ". Потім хор 
української католицької 
церкви св. Йосафата під 
керівництвом диригента Іва 
на Бігуна проспівав „Ми-
лість миру жертву хвален-
ня", „Тебе оспівуємо", „От-
чс наш" та „Буде ім'я Гос-
поднє". За зразкове викона-
ння публіка виявила гучни-
ми оплесками своє схвален-
ня. 

Чоловічий хор українсь-
кої баптистської церкви під 
керівництвом деригенткн 
Раїси Котляр заспівав піс-
ню „Всі брати вояки ми 
Христові". Надя Шульгач 
та Раїса Котляр виконали 
дует „Господи, поможи Ти 
мені" та Раїса Котлдр вико-
нала соло „О, роки, куди ви 
злетіли". 

Ліля Шульгач, молода 
вродлива й талановита пія-
ністка акомпаньювала на 
піяно для всіх пісень баптн-
стської церкви. Публіка 
тепло привітала українську 
баптистську групу Й своїми 
оплесками похвалила їхнє 
виконання. 

Хор української право-
славної церкви св. Юрія під 
керівництвом диригента 
Миколи Галети мол. вико-
нав Тропар князя Володи-
мира „Царю небесний", 
..Душе моя". Чудовий те-
нор соліста Миколи Голо-
тика в пісні „Ой зійшла 
зоря" полонив слухачів. За 
гарне виконання публіка 
обдарувала також хор ряс-
ннми оплесками. 

Хор української правос-
лавної церкви св. Тройці під 
керівництвом диригентќи 
Софії Берик-Шульц заспі-
вав „Величання, святий Во-
лодимирс", „Святий Боже" 
та ‚.Всі ті, що в Христа 
христилися". За старанне 
виконання цього хору слу-
хачі виявили свою вдяч-
ність щедрими оплесками. 

Після цього Голова комі-
гету Тисячоліття Христи-
янства в Україні д-р Омелян 
Коцопей висловив подяку 
українській православній 
церкві св. Юрія за безкош-
товне виділення залі для 
концерту, всім присутнім 
слухачам ѓа виконавцям й 
обдарував кожного дири-
гснта букетом квітів. 

На закінчення спільний 
хор під керівництвом дири-
ґентки Софії Берик-Шульц 
виконав „Боже, благосло-
ви Америку" й „Боже, вели-
кий, єдиний". Так святочно, 
дружньо і приємно громада 
Трентону урочисто запо-
ча тќу вала святкування Ти-
сячоліття християнстві в 
Україні Побажано с, щоб у 
Грентоні й по всіх розселсн-
нях наших та на батьківщи-
ні почав наш народ ревно 
молитися „Дай нам, Ґоспо-
лн, пізнати Тебе", як цього 
так щиро бажав для нас і 
для себе наш князь св Воло-
димнр 

С. Котляр 
пресовий референт 

ІВАН КОЗАК.член УНСВіда. 
83-го ім. Івана Франка у Філя-
лельфії. Па., помер 17-і о аере-
сня 1987 року на 89-му році 
життя. Нар. 9-го травня 1899 
року. Членом УНС етав 1928 
року. Залишив у смутку 5-ох 
синів, дві дочкн, 25 внуків. 19 
правнуків і одного пра-иравну -
ќа. Похорон відбувся у Фідяде-
льфіі. Па. 

Вічна Йому Пам'ять! 

А. Кушнір, секр. 

ІВАН ІСКАЛО. член УН( 
Відд. 304-го в Баффало, Н.И.. 
помер 25-го липня 1987 року на 
65-му році життя. Нар. 1921 
року в селі РонсвнчІ, Україна. 
Членом УНС став 1950 ром. 
Залишив у смутку дружину 
Марію, енна Павла Ьоі дана і 
доньку Ольгу Коноллі, брага 
Федора і дальшу родину. По-
хорон відбувся 28-1 о липня 
1987 року на цвинтаоі Мі. 
Олівет в Тонаванді, Н.И. 

Вічна Йому Пам'ять! 

М. Гнатиќ, секр. 

ІВАН К. БАРОН, член УН( 
Відд. 113-го в Деррі, Па., но-
мер 21-го вересня 1987 року на 
86-му році життя. Нар. 29-го 
липня 1901 року вТорренс. Па. 
Членом УНС став 1940 року. 
Залишив у смутку дружину 
Анну, чотири дочки і сім вну-
ків. Похорон відбувся 23-го 
вересня 1987 року на цвинтарі 
св. Иосифа в Деррі, Па. 

Вічна Йому Пам'ять! 

Ф. Коземчак, секр. 

АНТІН БАСАН. член УН( 
Відд. 206-го Т-ва „Запорозька 
Січ" у Вунсокеті, Р. І„ помер 7-
го серпня 1987 року на 72-му 
році життя, мар. 4-го квітня 
1917 року в Вунсакеті, Р.І. 
Членом УНС став 1934 року. 
Залишив у смутку дві сестри 
Анну Басан і Керрі Гуліќ. По-
хорон відбувся 9-го жовтня 
1987 року иа Укр. Кат. цвинта-
рі св. Мнхаіла в Блекстоні, 
Масс. 

Вічна Йому Пам'ять! 

Лев Гардінк. секр. 

ПЕТРО ПАЛАНИПЯ, член 
УНС Відд. 292-го ім. св. Івана 
Хрестителя в Дітройті, Миш., 
помер 2-го вересня 1987 року 
на 69-му році життя. Нар. 1917 
року в Аллентавні, Па. Ч.іе-
ном УНС став 1946року. Зали-
шив у смутку дружину Ольгу, 
кузинів і багато приятелів. 
Похорон відбувся 4-го вересня 
1987 року на цвинтарі Гренл 
Ловн в Дітройті, Миш. 

Вічна Йому Пам'ять! 

Стелла Федик, секр. 

Џ НА ПРОДАЖ ф 

На пропаж ЛЕМКОВСЬКА доого-
граюча платівка Шкммби. Весшгя 
Заручини Полравими Хрестини 
J7 50 одна. 5 за $25 00. 12 u J50 Це 
історична платівка Може бути гар-

ний дарунок на свята Пишіть 
SURMA. 11 East 7th Street 

New York N Y 10003 

OWN YOUR OWN 
BEAUTIFUL DISCOUNT 

SHOE STORE 
Offering over 300 top designer 
name brands and over 1500 
styles at unbelievable retail 
prices of $6 75 and up. All 
first quality merchandise 

Satisfaction Guaranteed 
ш Andrew Geller a Evan 
Picone m Naturalizer m 
Stride Rite ш Bandolinoo 
Reebok m Amalfi "9 West 
" Gloria ш Vanderbilt and 

many more. 
Handbags and accesones also 
You; "$ " cash investment of 
$12.900 00 to $39.900 00 in 
eludes beginning inventory, tram 
nmg and fixtures СаЧ anytime 

PRESTIGE FASHIONS 
1-800-2479127 

ЮЛІЯ ДАІІІВ. член УНС 
Відд. 127-го ім. св. Миколая Щ-
Баффало, Н.Й., померла 1-го 
жовтня 1987 року. Нар. 1-го; 
червня 1926 року на Україні. 
Членом УНС стала 1973 року. 
Залишила у смутку мужа Ми-
чаяла, сина Мирона Гойсана S 
доньок Ольгу Тетро і Маріян` 
ну Гойсая і внучку Лану Тет-v 
ро. Похорон відбувся 3-і о жовлч 
ня 1987 року на цвинтарі Каль-
варії в ЧІктовага, Н.ИЃ. 

Вічна їй Пам'ять! "' 

М. А. Гяравус. секр.' 

СТЬПАН ДУЛЬКА, членЃ 
УНС Відд. 292-го ім. св. Іванќі 
Хрестителя в Дітройті, Миш.,; 
помер 9-го жовтня 1987 року 
на 80-му році жиѓлѓ. Нар. 1907. 
року в селі Хедерківці, Бібрка, 
Україна. Членом УНС став 
1933 року. Залишив у смутку, 
дружину Теклю і пасербів Меѓ 
ріку. Дарію і Івана. 6 внуків І: 
сестру Ќвсю в Україні. Похо-, 
рон відбувся 9-го жовтня 1987; 
року на цвинтарі св. Я двіѓ н в 
Дірборн Гайте, Миш. 

Вічна Йому Пам'ять! 

Стелла Федик, секр.` 

МИХАЙЛО ДУДИЧ, член; 
УНС Відд. 106-го ім. св-.Мнко-
лая в Чикаго, Ілл., помер 30-го, 
серпня 1987 року на 62-му році 
жнтта. Нар. 1924 року в Украї-
иі. Членом УНС став I960 ро-; 
ќу. Зялншв у смутку дружину 
Катерину; синів Василя і Йоси-` 
‡а; доньок Марію, Анну І 
Софію та внуків. Похорон 
відбувся 2-го вересня 1987 року 
ня цвинтарі св. Миколая в 
Парк Ридж. Чикаго, Ілл. 

Вічна Йому Пам'ять! 

Управќч 

Д-р АЛЕКСАНДЕР ЯВОР-
СЬКИЙ, член УНС-Відд. 432-
го в Торонто, Канада, помер 
11-го квітня 1987 року на 9І-му 
році життя. Нар. 1896 року в 
селі Котуіів, Підгайці, Ўкраї-
на. Членом УНС став I960 
року. Залишив у смутку дві 
доньки Зор'яну та Ждану з 
родинами та дальшу родину. 
Похорон відбувся 16-го квітня 
1987 року на Йорќ С емстері в 
Торонто, Онт.. Канада. 

Вічна Йому Пам'ять! 

Секретар 

аЎ С в ж я в ц , 
ГівїнІХіІиГ'Ііч 

?6 First Дуспиі 
Те! {?І?І 4 73 3550 

ПО ГУГГОІИХ ЦІНАХ: ннтіж ДМЦ. 
рИирго роду шшпрЬтт дпя анит-
ванил, іглиам, кмижки і украінськи-

і, І т. п. а Арці. 

#FUNERAL DIRECTORS^ 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 
ПОГРЕБНИК 

Займається похоронами 
в BRONX BROOKLYN 

NEW YORK і OKOflHURX 

КОНТРОЛЬОВАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 
NEW YORK. NY. 10009 

(212) 674-2568 

Richard H. Burnadz 

УКРАЇНСЬКИЙ 
ПОГРЕБНИК 

FUNERAL HOME 
371 Lakeview Avenue 

CLIFTON. N.J 
Phone (201)772 1880 

Funeral Director 
Chipels available tliroughout 

the Metropolitan Area 

Ten (201) 372-0468 

ROSE-HILL MONUMENTS' 
184 UNION AVENUE IRVINGTON. N.J. 07111 

S. ZELINSKY — ПИЛИП ЧУЙ 

ПЕРШЕ УКРАЇНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО НАДГРОБ-

НИКІВ СТАВЛЯЄМО ПАМ'ЯТНИКИ НА ВСІХ ЦВИН-

ТАРЯХ І НА СВ АНДРІЯ В С БАВНД БРУКУ. НЮ 

ДЖЕРЗІ І СВ ДУХА В ГЕМПТОНБУРҐУ НЮ ЙОРЌ 

Granite Marble Bronze 


